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సవతంతరయం 
సుధ వళళంటల  ఒక పంజరం ఉండద. 

పంజరంల ఒక చలక. 

ఆ చలక ముదుు ముదుుగ మటలడతుంట ఇంటలలపదక సంతషంగ ఉండద. 

సుధక ఆ చలకంట చల ఇషుం. 

పరతరజ దనక జమపళూల,  దరకలూ,  ఆపల పళూల,  మలకలు-  ఏ కలంల ఏవ దరకత అవ 
తచచపడతుండద, ఇషుంగ. 

చలక సుధక చల కథలు చబుతుండద. 

ఒక రజన అద సవతంతరయం కథ చపపంద: 

"మన దశంల ఇదవరక చల మంద రజలు ఉండవళుల.  అందరూ ఎపపడ కటుుకంటూ, 

యుదధలు చసుకంటూ ఉండవళుల.  దనన ఆసరగ చసుకన, బరటష వయపరులు కందరు మన 
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దశనన  పరతగ  ఆకరమంచశరు.   తమ  పరభుతవనన  ఇకకడక  తచచ  పటుుకననరు.  తమను 
ఎదరంచన వళలనందరన  అణచవశరు.  దశంల  మమూలు  జనలకమ   వళలచచ  ఉదయగలూ, 

డబుులూ,  వళుళ  చూపంచన  ఆశలూ,  వళళ  ఆధునక  భవలూ-  అనన  నచచయ.   వళలంత 
మనంగ  అలగ  ఉండపయరు.  ఇక  మలలగ  బరటష  వళుళ  మన  దశంలన  సంపదనంత  తమ 
దశనక తరలంచుకపవటం మదలుపటురు...

అననటన మంచ, తలల వళుళ దచుకననద మన సవతంతరయనన.  సవతంతరం అంట ఎవరక వళుల, 
తమక  నచచనటుల  సంతంగ  బరతక  హకక.   ఇతరులవవరక  కషుం  కలగంచకండ  నత 
నయమలత బరతకవళళక సవతంతరం లకపత ఊపరడనటుల ఉంటుంద..." 

 అద ఇంక ఏద చబుతుండగన సుధ దనన అడగంద- 

"నక సవతంతరయం లదు కద, ఇకకడ? మర నకకడ అల ఊపరడనటుల ఉంటుంద?" అన. 

చలక కంచం సప ఏమ మటలడలదు.  

సుధ అననద- "నను నక ఇషుమైనవనన తచచసతను కద, జమకయలు, సపటలు- అనన?" 

చలసప మనం తరవత చలక అననద- "సవతంతరయం వటననటకంట బగుంటుంద" అన. 

సుధ కంచం సప ఆలచంచంద... 

ఆ తరవత మలలగ పంజరం తలుప తరచ, "నను నక నచచవ ఎనన తచచ ఇచచను ఇననళూళ. 
ఇపపడ  అననటకంట  నచచ  బహమతనసుతననను-  న  సవతంతరయం.  ఇకమద  నక  ఈ  పంజరప 
జవతం ఉండదు.  ఎగరప. నరకకలల ఎంత శకత ఉంద చూసుక.  సంతషంగ ఎగురు!" అననద. 

చలక   ఉతసహంగ   ఎగర,  ఆకశంల  అటూ  ఇటూ  తరగంద.   మళళ  మళళ  వచచ  సుధక 
"థంకస" చపపంద చలసరుల. 

ఇపపడ కడ,  అద రజ వచచ సుధను కలుసూతన ఉననద. 

సుధ   జమపళూల, దరకలూ- అనన పడతూన ఉంద రజ. 
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అదకడ సుధక చల కథలు చబుతుననద- దనంతట అద. 

ఇపపడ ఇదురూ సంతషంగ ఉననరు.

దనన   చూసన  తరవత,  సుధక  సవతంతరయం  అంట  ఏమట  అరథమైంద.  మక  అరథమైంద, 

కదూ? 

అందరక సవతంతరయ దనతసవ శుభకంకలు!

సంగత పరపంచంల లలత సంగతనద ఒక పరతయక సథనం. 

సుకమరంగను,  సుననతంగను  ఉండ  లలత  సంగతం, 

భవ  లలతయనక,  గన  మధురయనక  పదు  పట  వసుతంద. 

వజయవడ  వసతవయలు  శర  వరణస  వంకటరవగరు  రస, 

సవయంగ  సవరపరచ,  'వదయరథ  సృజన  కటర'  బలలచ 
పడంచన  నవ  గత  మలకను  బడ  వరు  "వలుగు  రకలు" 

పరట  స.డ.గ   వలువరంచరు.   వర  అనుమతత,  ఆ 
పటలన  ఈ  నలనుండ   మ  ముందుక  తసుతననందుక 
సంతషంగ ఉంద.  ఈ మసప పటలు- "వను వధులల 

ఎగర జండ","నంగ సగ మబుులలర"లు  వర సజనయం. 

ఈ  మసప  కతతపలల  ముఖచతరం  "సవతంతరయం  వచచంద!”న  గసంద,  యువ  చతరకరుడ 
శవపరసద.  ఆయనక మ అందర తరపన పరతయక ధనయవదలు.

అభనందనలత, 

కతతపలల బృందం.  
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నత చందరక ప ద వ భ గ ం

మూల రచన: క.శ.పరవసుత చననయ సూర.    సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ.
జరగన కథ: ఒక  వరతకడ  అడవల పరయణసుతండగ, అతన బండక కటున ఎదుు కలు వరగ, కరంద  
పడపతుంద.  ఇక చసదమ లక, అతను ఆ ఎదుును అకకడ వదలస వళళపతడ.  అయత   తవరలన అద లచ  
తరగటం మదలడతుంద. అడవలన పచచకను  మస, బలంగ తయరై, ఒకనడ  అద పదుగ 'గణళ ' అన  
రంక  వసుతంద.  ఆ అరుపను వన, ఆ అడవక రజనై 'పంగళకం' అన సంహం కడ నశచషుమై నలబడపతుంద. 

ఇక  చదవండ.... నత చందరక పదవభగం. 

ఆ  అడవలన  'కరటకం,  దమనకం'  అన 
నకకలు  రండ  ఉండవ.  దమనకంత 
ముచచటలడతూ ఉనన కరకటం ఎదుు రంక వన 
అదరపడంద.  దన  గుండలు  తట  తట 
కటుుకననయ.  కంచం  సపటక  గన  అద 

కలుకలకపయంద. 

అపపడ  అద  శబుం  వలువడడ  దకకవైపక 
కడకంట  చూపలు  సరంచ,  నలగ,  చవ 
నకకంచ  వన,  దమనకంత  ఇటల  అననద- 

"ఇంకమ  శబుం  రవటలదు-  నువవ  వననవ 
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కద? ఇద ఏంట?! ఇంతకలంగ ఈ అడవల 
ఉననము.  ఇంత  భయంకరమైన  అరుపను 
ఏనడ గన వనలదు" అన. 

దమనకం  సమధనంగ  తల  ఊపతూ 
"ఔనను. ఇద వరక ఎననడ వనన శబుంకదు 
ఇద-  మహ  ఆశచరయకరమైన  అరుప.  అదగ 
చూడ-  మన  రజ  పంగళకడ  యమున 
నదక  పబతూనన  వడ-  చతలు  ఉడగ 
నలబడ  పయడ-  ఈ  ధవన  వన  కబలు!" 

అన  చరునవవ  నవవ,  "అంతవడ  ఇటల 
అయయడ. ఇక మనం ఎంతవళలం?" అననద. 

అపపడ  కరకటం  'ఇంత  భయంకరంగ 
అరచ జంతువ మమూలుద అయ ఉండదు. 

అలంట జంతువ ఈ అడవలక ఎకకడనుండ 
వచచ చరంద? మనం దన అరుపనైత వననం- 

కన  అద  ఎల  ఉంటుంద  చూడలదు. 

నననరతర, ఈ రజ పరదుునన అద ఇకకడవచచ 
చరుకన  ఉండవచుచ.  ఇపపడక  మనక 
ఎటలంట  కషులు  రనుననయ,  ఎవరక 
ఎరుక?" అననద. 

అపపడ దమనకం "ఈ అడవ ఏమైన మన 

మనయమ? 'ఇంకక  చటక  పకడదు  '  అన 
మనక  ఏమైన  నయమమ?  ఇక   వర 
అడవంటూ  ఏద  లద?  పటున  ఊరును 
వడచపవటం ఎవరకైన గన కషుమ-  అటలగన 
చవటనక  అంగకరసతర?-  అయన  ఇంత 
ఆలచన  ఎందుక?  మనకపపడ  వలస 
పవలసనంత  కషుం  ఏమ  వచచంద?  ఇంత 
వరక  ఆ  జంతువ  నలలనద,  తలలనద  తలదు 
మనక.  ముందు  అద  చననపట  జంతువ, 

మహదుుతమైన  భయంకర  మృగమ 
తలుసుకందం.   ఆ  పైన  ఏం  చయయల 
ఆలచంచవచుచ. 'పటు కంచం  -  కత ఘనం' 

అననటుల,  చనన  జంతువక  సైతం  పదు  గంతు 
ఉండవచుచ!  'నజనక ఈ జంతువ  ఏమంత 
కరరమైనద  కదు'  అనందుక  సూచనలు 
కనన  నక  ఈసరక  లభసుతననయ-  నువవ 
చూడ-  అటువైపన  పకలు  కలవరపడన 
లకణలమ కనబడటం లదు కద? బగ వను. 

అవ  ఏ  మతరం  భయపడన   కలకలం 
వనబడకండ ఉంటుంద?” అననద. 
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ఆ  మటలు  వన  కరకటం  ఇటల  అననద- 

"అవను.  నువవ  చపపద  నజమ.  కన  'ఈ 
జంతువ  ఏద?'  అన  సంగత  మతరం  ఇంక 
తలటం  లదు"-  అన,  కంతసప  ఊరుకన, 

చరునవవ   నవవ  'ఆ.,  ఇపపటక  గురుతక 
వచచంద!  మరమ  కదు-  వను!  కననళలక 
ముందు  ఒక  వరతకడ  దరన  పతూ,  తన 
బండన  ఈడవలక   కరంద  పడపయన  బకక 
ఎదుును  ఒకదనన,  తన  పరయణప  తందరల 
ఈ  అడవల  వడచపటు  వళలపయడ.  అద 
య పటక గడడపరకలు తన,  కంత  తరుకన, 

కంచం  కండపటు,  అకకడకకడ  తరుగుతూ 
ఉండగ   చూశను  నను.  ఇపపడ  మనం 

వననద  దన  రంక.  సందహం  లదు.  ఊరక 
ఇంతవరక  ఏవవ  ఆలచంచ,  పనక  మలన 
పరకతనం  తచుచకననం.  మన  రజ  మన 
కంట శూరుడ!" అననద. 

అపపడ  దమనకం  "మనం  పంగళక 
మహరజక  మంతర  కమరులం.  అందువలల 
మనం  ఇపపడ  ఊరక  ఉండకడదు. 

పంగళకడ  దగగరక  పయ,  ఆయన  భయనన 
మనపల. ఈ వంకత అయన మనం ఆయన 
దగగర  ఉదయగం  సంపదంచుకన,  ఆయన 
అనుగరహనన  పందవచుచ.  రజ  అనుగరహం 
పందన వళలక సరవసంపదలూ కలుగుతయ. 

మనం  ఆయనను  గతంల  తరసకరంచం. 

ఇపపడ  మనక  ఆయన  అనుగరహం 
సంపదంచటమ  ముఖయం-  మగలన  మూరఖప 
సంగతులు  మనకల?"  అననద. 

ఆ మటలు వన కరకటం  "దమనక, వను. 

ఇతనత  సనహం  నక  సరపదు.  ఇద  వరక 
ఇతన  వదు  పనచస  పడడ  పటుల  చలు.  ఇతను 
'ఎతుత  వర  చత  బడడడ'  -ఎవరటల  చపత  అల 
చసతడ- తపప,  ఒక దరన పయవడ కదు. 
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ఇటలంట  వడ  దగగర  కలువ  చల  కషుం. 

అయన  అద  పరకకనపటుు-  'జనడ  కడప 
నంపకవటం  కసం  ఇతరులక  శరరనన 
అముమకవటం'  అననద  చల  నచం.  ఇతరుల 
ఆధనంల  నడచవడ  చచచనవడత 
సమనం.  అయనపపటక  సవకడ  సవయ 
కరయల చత యజమన మపపకలు సంపదసత, 
ఆ  సవ  వలల  కలగన  దు:ఖం  కంత  వరక 
ఉపశమసుతంద.  అల  కక  యజమన  అతనన 
పటుంచుకనకపత,  దన  కంట  దు:ఖం  వర 
లదు.  యజమన  గనక  ఆ  సవకడన 
పరభవసత, ఇక చపపవలసనద ఏముననద? సవ 
వృతత   వలల  లభంచ  పయసం  కంట, 

సవతంతరంగ  పనచసుకంటూ 
సంపదంచుకన   గంజ   మలు. 

అందువలల  ,  దరకన  లభంత  తృపత  పడ 
సుఖంగ  ఉందం.  అతన  భయనన 
పగటువలసన  అవసరం  మనక  ఇపపడ 
ఏముననద?  తనక  మలన  పనన 
నతతకతుతకనన వడ మకను పరకన కతలగ 
తపపక  ఆపదల  పలవతడ.  ఆ  కథ 

చబుతను, వను- 

మగధ  దశంల  'అరదురగం'  అన  పటుణం 
ఒకట  ఉండద.  అందుల  'శుభదతుతడ  '  అన 
వైశుయడ  ఒకడ,  మహ  ధన  సంపనునడ- 

ఉండవడ.  అతనక  పలలలు  లరు.  అందువలల 
అతను  తన  సంపదను  మతతనన 
ఉదయనవనలకసం,  చరువలకసం,  పరజలక 
ఉపయగపడ  ఇతర  కరయకలపలకసం, 

ఖరుచపటువడ.  ఆ  పటుణంలన  గపప 
దవలయం  ఒకట  శథలమై  ఉండగ  చూస, 

శుభదతుతడ  మంచ  వడరంగులను  పలపంచ, 

వళళక  తగన  జతలచచ,  ఆ  గుడన  మళళ 
నరమంచమననడ. 

ఆ  వడరంగులు   గుడన  కడతుండగ, 

ఒకనడ  వళళక  పదు  చవ  దూలం  కవలస 
వచచంద.  వండరంగుల  పదు,  ఒక  పదు  మరనును 
తపపంచ,  దనన  రంపంత  కయసూత,  అద 
సులభంగ  చలందుకగను   దనలక 
అకకడకకడ  కయయ  మకలు  దగగటుడ. 

అంతల  మధయహనం  అవవటంత,  అతను- 

కలవళుళ-  అందరూ  పనన  ఆప, 
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భజనంకసం వళళపయరు. 

అపపడ  ఆ  చుటుుపరకకల  చటలమద 
తరుగడతునన  కతులు  దవలయం  దగగరక 
వచచ-  గడలు  ఎకకతూ,  వటన  ఆనుకన 
ఉనన  చటల  మదక  కపపంచ  దూకతూ,  వరలడ 
కమమలన  కళలత  పటుుకన  తలకందులుగ 
వరలడతూ,  పదు  కమమలను  రండ  చతులత 
బటు  ఊపతూ,  దవలయ  గపరం  పైన  ఉండ 
వవధ  అంతసుతల  పనై  కరచన-   వకరంగ 
పరకకలు,  వపలు  గకకంటూ,  నకకతూ, 

కనుబమమలతత  గురురమన  బదరసూత,  పండల 
ఇకలసూత,  వకకరసూత,  ఒకదననకట 
తడలమద  కరచబటుుకన,  శరరం  మద 
ఉనన  పనులను  ఏర  నటల  వసుకంటూ,  కల 
కలమన  అరుసూత,  ఒకదనత  ఒకట 
పరడతూ,  పండలను  తంటూ,  తనను 
తరగుతూ,  అల  తమదైన  చపలతవంత  అటూ 
ఇటూ తరుగడసగయ. 

వటల  ఒక  ముసల  కతక  కలం 
మూడంద.  అద  వర  ఏమ  పన  లనటుల 
చవదూలం  దగగరక  పయ,  దనమదక  ఎకక 

కరుచననద.  దన  చలకల  తన  తకను  జర 
వడచంద.  ఆ  పైన  అద  ఆ  చలకల 
బగయగటున  కయయ  మకను  ఒక  దనన 
రండ  చతులతట పటు,  బలంగ ఊప-  ఊప- 

చవరక  పరతగ ఊడబరకంద. 

కయయమక  వడన  మరుకణం  అంతవరక 
నర  వచచన  ఆ  చవమరను  తరగ  యథ  సథతక 
చరుకననద.  చలకల   వరలడతునన  కత 
తకత  పటు  కరంద  భగలనన  మరనుల 
ఇరుకకపయయ.  చవరక  ఆ  కత  బధత 
ఏడసూత  చనపవలస  వచచంద.  కబటు, 
'తనక మలన పనక పరదు'.

-మనం  ఇపపడ  పంగళకడ  అనుచరులం 
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కదు.  అతన  కలువల  కరతత  ఉదయగులు 
అనకమంద ఉననరు.  'తమ యజమనక ఏద 
మలు,  ఏద  కడ'  అన  ఆలచన,  వరక 
ఉండల-  తపప,  మనక  ఆ  అధకరం  లదు. 

ఇతరుల  పనులను  నతతన  వసుకననవడ 
'ఓండర పటు చచచన గడద' లగ నశసతడ.  ఆ 
కధ చబుతను- శరదధగ వను- 

"వరణస  నగరంల  ధవక  మలులడ  అన 
చకలవడ  ఒకడ  ఉడవడ.   ఒక  రజన 
అతను  చల  బటులు  ఉతక  ఉతక 
అలసపయడ.   ఆ  అలసట  వలల  అతనక 
ఆనట  రతర  మంచగ  నదర  పటుంద.   అతను 
ఆవధంగ  ఒళుళ  మరచ,  గురురకటు  నదరసుతనన 
సమయంల  అతన  ఇంటలక  ఒక  దంగ 
చరబడడడ. 

అపపడ  ఇంట  వకటలన  ఉననద  గడద- 

యజమన  దన  కలక  తరడ  కటు  ఇంట 
వకటలన ఉంచడ. వళల ఇంట కవల కకక 
కడ  గడద  పరకకన  కరచన  ఉననద. 

దంగను  చూస  కడ  కకక  మరగలదు. 

అపపడ  ఆ   గడద-  కకకల  మధయ  సంభషణ 

ఇల సగంద-  

గడద  :  దంగ  లనక  చరబడడడ, 

చూశవ? 

కకక: చూశను, చూశను! 

గడద: మర, ఎందుక మరగటలదు? 

కకక:  ననం  చసత  నకమ?  న  పనత 
నకందుక? 

గడద:  యజమన  ఇలుల  గుండం 
అవతుంట  ఊరక  చూసూత  కరచననవ, 

తపప కదూ? 

కకక:  "నకం  తలుసు?  ఇననళుళగ 
రతరంబవళూల  ఒకక  నమషం  కడ  వృథ 
పనక,  చల  శరదధత,  తలవకల  వదలక-  ఈ 
ఇంటన కచు కన ఉననను నను. అయన న 
వలల  కలుగుతునన  మలును,  న  ఉపయగనన 
గురతంచక,  యజమన  ననున  చనన  చూప 
చూసుతననడ.  తనందుక  నక  పడసడ 
అననం  దరకటంలదు.  సవకడ  కషుం  ఎరుగన 
యజమనన  సవంచడం  కంట  ఊరకండటం 
మలు".  

కకక  మటలు  వన  గడదక  చల  కపం 
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వచచంద.  అద  అననద  "ఓర!  దురతమ!  వను! 

ఏదైన కషుం వచచనపపడ  యజమన తపపలన 
లకకబటు   సహయం  చయయకండ 
ఊరుకవటం    సవకడక   భవయం   కదు. 

అంతకదు-  యజమన  మలును 
గురతంచకండ  తన  పనులన  తను 
చసుకంటూ  ఉండపయ  సవకడన 
'కృతఘునడ'  అంటరు.   నక  పపం  ఆంట 
ఇషుం  అనపసుతననద.   ఆపద  కలగనపపడ 
యజమనకై చయవలసన పనన నువవ  పరకకన 
పడతుననవ.   అయన  ఏద 
ఒరుగుతుందనుకక-  నువవ  చస  పన  నక 
రద?  చూడ,  మన  యజమనన  ఇపపడ 
నను  మలకలుపతను!"  అన  చపప,  గటుగ 

ఓండరపటుంద. 

ఆ  శబునక   చకలవడ  మలుకననడ. 

తన  నదరను  పడ  చసందన  గడదపైన  మహ 
కపంత   లచడ.  ఒక  పదు  కటును  పటుుకన, 

పరుగతుతకన  వచచ,  దనత   గడదను 
బదడ.  ఆ దబు ఆయువపటుుల తగలటం 
వలల, గడద అకకడకకకడ చచచపయంద.  

కబటు,  ఇతరుల  పనన  మనం  నతతక 
ఎతుతకకడదు- అకకడకకడ తరగ, పశువల 
కళబరలను  వతకటం  మన  పన.   ఆ  పనన 
మనస,  పనకరన ఈ ఆలచనలు  ఎందుక? 

వర  జంతువలు  తనగ  మగలన  మంసం 
కవలసనంత ఉననద- ర, తందం! అననద.
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కక-నకక
రచన: T.ఆమన, 6 వ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల

ఒక  అడవల  చల  తలవైన  కక  ఒకట 
ఉండద.  దనక   ఒకరజన   మంసప  ముకక 
ఒకట దరకంద. 

అద ఒక చటుు కమమమద కరచన , తరకగ 
దనన తనందుక సదధమతుననద. 

అపపడ  అటువైపగ  పతునన  నకక,  తలతత 
పైక చూసంద. 

మంసప  ముకకను  పటుుకనన  కక 

కనబడంద దనక.  

నకకక  నటల  నళూలరయ.   'కకన 
ఎలగైన  మసంచస,  మంసప  ముదును 
కటుదుం' అనుకననద.

"కకమమ! కకమమ!" పలచంద నకక. 

కక  తనటం  ఆప,  నకక  వైప  చూసంద. 

"నువవ  ఎంత  బగ పడతవ కకమమ!  న 
పట వనలన, ననున వతుకకంటూ వచచను" 
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అననద నకక. 

"అబు!   అపపడ  చూసశవననమట,  న 
మంసం ముకకన" అనుకననద కక.  

"చకకగ  పడవమమ,  ఓ  పట,  మ  చకకన 
కకమమ" అననద నకక, కకన ఉబుసూత. 

కక  మంసం ముకకన నటలంచ తస,  కల 
సందులల  పటుుకననద.   ఆపైన  చల 
మమూలుగ  "కవ!  క..వ!  క....వ!!"  అన 
అరచంద. 

'కరందక  పడలసన  మంసంముకక 
పడలదమట' అన ఆశచరయపయంద నకక. 

కక తలవన చూస కంచం కలవర పడంద. 

"అబుబు!  ఎంత  చకకగ  పడవమమ! 
అలగ  న  చకకన  అడగులత  నటయం  కడ 
చయయమమ!  న  కనుల  నండగ  చూసస 
పతను" అననద నకక, తలవన పరదరశసూత. 

"అయయ,  నకక!  న  గురంచన  కథన   మ 
అమమమమ  ఎనన  సరుల  చపపంద  లకకలదు. 

ఇంక  నను  మసపతననుకననవ?" 

అనుకననద కక. 

మంసం  ముకకన  తస  నటల  పటుుకన, 

గలలక  ఎగర  పలు  కటు,  అటూ  ఇటూ  ఊగ, 

వనయసలు చస చూపంచంద నకకక. 

'మంసం ముకక ఇంక దరకలదమ'  అన 
నకకక  వచరం  వసంద.   అయన  పైక 
కనబడనవవలదు.  అననద- 

"అయయయయ  , కకమమ! న ఆటక తడగ 
న  పట  ఉంట  ఎంత  బగుంటుందమమ! 
ఒకసర  ఆడ,  పడ  ననున  మురపంచమమ,  ఓ 
చకకన బమమ!" అననద. 

కక ఆలచంచంద: 

మంసం  ముకకన  తస,  జగరతతగ  చటుు 
కమమలల ఇరకంచ పటుంద. 

"కవ!  క..వ!"  మన  పడతూ, 

సంతషంగ  ఎగర  గంతులు  వసంద.   "న 
జతుతలక  సగవ  నకక  బబూ!  ఇక  ఇంటక  ప, 

మంసం నక ఎలగూ దరకదు!" అననద. 

తన  ఆటలు  సగనందుక  వచరపడతూ 
నకక ముందుక సగపయంద. 

కక   నవవకన,   మంసం   ముకకను 
మలలగ  కరుకకన  కరుకకన  తననద. 

12



క త త ప ల ల  ఆ గ స ు ు  2010

నమల కల 
రచన:  M.చందర శఖర, 10 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల. 

కనగనపలల  చుటూుత   రమణయమైన 
పరకృత  ఉండద.   అడవ,  కండలు,  వగు-

వంకలత  ఆ  పరదశం  పచచగ  కళకళలడతూ 
ఉండద.   ఊర  పరజలంత  అడవలపైన 
ఆధరపడ  జవసూత  ఉండవళుళ.   ఆ  ఊళళ 
ససందర-  వషుు అన అననదముమలదురు నవససూత 
ఉండవళుళ.  

ససందర-వషుులక ఇదురక అడవ అంట చల 

ఇషుం.  అయత  బడక  వళళ  పలలలు  కవటంత 
అడవక  వళళందుక  పదుగ  సమయం  చకకద 
కదు.   అడవల  ఉండ  పకలు,  జంతువలన 
చూడటం,   అడవల  దరక  రకరకల  పండల 
తనటం, అల ఊరక నడచుకంటూ పవటం - 
ఇవనన వళళదురక బలగ అనపంచవ.  

ఒకరజన, వళల బడక అనుకకండ శలవ 
ఇచచరు.   ససందర-వషుులు  ఇదురూ   'ఏం 
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చదుమ?'  అన  ఆలచంచ,  అడవక 
వళళదుమనుకననరు.   అకకడ  ఒక  వంకల 
చల  సప  ఈతకటు,  దగగరలన  ఉనన  ఈత 
చటలంచ  పళుళ  కసుకన  తననరు.   అంతల 
వషుుక  ఒక  నమల  కనబడంద.  మరసపయ 
పంఛంత,  నగనగలడ ఈకలత,  నలబరున, 

ఈడసూత  పయ  తకత  ఉనన  ఆ  నమల, 

సంతషంగ  అరుసూత  నటయం  చయటం 
మదలు  పటుంద!   అపపటవరక  వళలక  ఆ 
అడవల  నమళులననయన  తలన  తలదు- 

ఇపపడ  అకసమతుతగ  నమల  కనబడటంత 
ఇదురూ  ఆశచరయంత  నశచషుులైపయ, 

గుడలపపగంచ చూసూత  ఉండపయరు. 

"అనన!  అనన!  నకక  నమల  ఈక 
కవల!"  అననడ  వషుు  గుసగుసగ.   "దన 
ముకక  చూడర,  ఎంత  గటుగ  ఉంద!  ఒకక 
పటు  పడచందంట  అంత  సంగతులు!" 

అననడ ససందర.  "మర సుబుుగడ దగగర ఒక 
మంచ  నమల  ఈక  ఉననద  గద,  అదటల 
వచచంద?"  అడగడ  వషుు.   "వళల  ననన 
ఏమైన వటగడ, ఏమ మర? లకపత నమల 

వడక  ఒక  ఈకను  ఇచచందమ?"  అననడ 
ససందర.  "మనక ఒక ఈకన ఇమమందం- ఏం 
చసుతంద  చూదుం"  అన,  వషుు  పదలలంచ 
ముందుక  పరుగతతడ.   అయత  అలకడ 
వనగన  తలతరపప  చూసన  నమల,  పదుగ 
అరుచుకంటూ  చటుుమదక  ఎగర,  గబ  గబ 
ఎట వళళపయంద! 

వషుు  నరశచందడ.   ఆ  నరశల  ఎట 
చూసుకంటూ  నడసుతనన  వడక,  ఒక  నరడ 
చటుును  చూడగన  పరణం  లచ  వచచనటలైంద. 

గబగబ  నరడ  చటుు  దగగరక  పరుగతతరు 
ఇదురూ-  అయత  చటుు  పదుగ  ఉంద,  చల 
నునుపగ  కడను!  దనకరంద 
మమూలుగ  పడ  ఉండలసన  నరడ  పళళవ, 

ఎందుక మర, ఒకకట లదు!  "చటుు పకై రళుళ 
వదుమ?" అననడ వషుు ఆశగ.  "వదుు వదుు- 
పపం  చటుుక  దబు  తగల  నపప  పడతుంద" 

అననడ  ససందర.   "మర  ఎటలగైన  నమలన 
వతక  పటుుకన,  ఒక  ఈక  పక  ఇవవ"  మరం 
చశడ వషుు.  "తపప తముమడ! చటుుమదక 
రళుళ వసత  చటుుక నపప పడతుంద; ఈకలు 
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పకత  నమలక  నపప  పడతుంద!'  అననడ 
ససందర-  "సయంతరం  అవతుననద-  పద 
ఇంటక పదం" అన లసూత. 

వషుుక  అససలు  అడవన  వదల  పబుదధ 
కలదు.   "అయన  అనన  నరుయం!  వళలక 
తపపదు!  సయంతరం  అవతుననద!  నమలక 
నపప  పడతుంద!  చటుుక  నపప 
పడతుంద!"-  ఇవ  ఆలచనలు 
నడసూతండగ,  వడ   అననవంబడ  నడచ, 

ఇలుల చరుకననడ.  

అద  సంగత  ఆలచసూత  పడకనన  వషుుక 
ఆరజ  ఒక  కల  వచచంద:  అడవల  కనబడడ 

నమల వళళ ఇంటక వచచంద! అద తనందుక 
ఏం  తచుచకననద  తలుస?  నరడ  పళుల! 
చల  నరడ  పళుళ  తచుచకన,  అద  వళళంట 
గడపమద  పటుుకన  తననద.   అంతల  చనన 
చననగ  వన  మదలైంద.   ఇంట  ముందు 
జలజల  వన  పడతుంట  ఆ  నమలక  చల 
సంతషం  వసంద.   వంటన  అద  పర  వపప, 
ఎంత  అందంగ  నటయం  చసంద!  చస  చస 
అలసపయ,  అద  ఒక  ఈకను  అకకడ  వదలస 
అడవలక వళళపయంద! 

నవవముఖంత  నదరలచన  వషుును  చూస 
అమమ   మురపంగ   "ఏమర,  వషూు!  నరడ 
పళుళ  బగ  తననటులననవ,  ఇంట  ముందంత 
వతతనలు పడశవంట?" అననద. వషుు గబగబ 
లచ  పరుగతుతకన  పయ  చూశడ-  నజమ.. 

ఇంట  ముందంత  నరడ  పళళ  వతతనలు  పడ 
ఉననై!  ఇంట  ముందు  నలమద  అంత  కళుల 
తరుగడనటుల  కల  గురుతలుననై..  వతక 
చూడగ   వడక  ఒక  నమలక  దరకంద 
కడను!! 
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మరన మనసు 
రచన: C.కృషువణ, 7 వ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల. 

అనగ  అనగ  ఒక  ఊరు  .   ఆ  ఊర  పరు 
ఒంటకండ.   ఆ  ఊళళ  ఒక  బడ  ఉంద.   ఒక 
రజన  ఆ  బడల  పటల  కరయకరమం 
జరుగుతుననద.  ఆ  పటలన  వనందుక  చల 
మంద  వచచ  ఉననరు.   పటలు  పడటనక 
పలలలంత   పట  పడతుననరు.  అయత,  ఆ 
బడల చదవ భమరజ  'అమమ' గురంచ పడన 
పట   వన,  అందరూ  పరవశంచపయరు. 

ఎపపటలగ ఈసర కడ భమరజక మదట 

బహమత వచచంద.  ఆ బహమతన పటుుకన 
భమరజ సంతషంగ ఇంటక పరుగతతడ. 

భమరజ   వళళద  చల  పద  కటుంబం. 

అతను  చననగ  ఉననపపడ  వళళ  ననన 
చనపయడ.   అపపటనుండ  వళళ  అమమ 
కలపన  చసుకంటూ  అతనన,  వళల  అననన 
పంచ  పదు  చసంద.   అననక  పళళైంద;  చనన 
ఉదయగం  దరకంద-  గన  అతన  సంపదన 
అతన కటుంబనక  సరపతుంద.  భమరజ 
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చదువ పరతయంత వరక  వళళమమక చకర 
తపపదు. 

సంతషంగ  ఇలుల  చరుకనన  భమరజ 
వళళమమక  తన  బహమతన  చూపంచ- 

'నువవ  నరపన  పటకనమమ,  ఈ  బహమత 
వచచంద!'  అన  చబత,  వళళమమ  గరవంత 
పంగపయంద.   'సర,  నువవ  వళళ  సననం 
చస, ర! ఇవళల  న పటున రజ కద, కతత అంగ 
కడతుననను.  న  సననం  అవవగన  ముందు 
కంచం పయసం తందువ ' అననద.  అయత, 

ఆమక  చల  కలంగ  కనసర  వయధ  ఉననద. 

అద రజ  సయంతరం  ఆమ చనపయంద! 

ఇపపడ  ఇక  భమరజను  చూసుకన 
బధయత  వళల  అననమద  పడంద.   అనన 
మంచవడ,  కన  ఒదన  గంగమమక  మతరం 
భమరజంట  ఇషుం  ఉండద  కదు.   ఆమ 
ఎపపడ అతనన సధసూత ఉండద.  భమరజ 
మతరం  నరు  మదపకండ  ఇంట 
పనులననచకచక  చసస  బడక  వళళ  శరదధగ 
చదువకనవడ.  బడనుండ ఇంటక వచచక 
కడ  అతనకసం  ఇంటనండ  పనులు 

సదధంగ  ఉండవ.   అనన  పనులూ  చసస, 

అందరూ  భజనలు  కనచచ  పడకననక, 

భమరజ  తన  హం-వరుక  చసుకనవడ. 

ఎంత  చసన  వదన  చతల  అతనక  తటుల  తనక 
తపపద కదు. 

చూసూతండగన  సంవతసరం  గడచ-

పయంద.  బడల   పటల  పటలు 
జరుగుతుననై,  మళళ.  ఆ పటన చూసందుక 
భమరజ  అననవదనలు  కడ  వచచరు. 

'ఈసర  భమరజ  ఏం  పట  పడతడ  '  అన 
అందరూ  ఆతురతత   ఎదురుచూసుతననరు. 

'అనన  వదనల  ఆపయయత'  అన  తయగ 
పడడ  భమరజ.   పట  ఎంత  చకకగ 
పడడంట,  నయయనరుతలుకడ   అతనన 
పరశంసంచకండ  ఉండలకపయరు. 

ఒకయన  వడన  దగగరక  తసుకన,  పరమగ 
'బబూ,  నక  ఈ  పటను  ఎవరు  నరపరు? 

ఇంత చకకగ పడందుక నక సూూరతనచచంద 
ఎవరు?'  అన అడగడ.  'మ ఒదనమమ'  అన 
చపపడ  భమరజ.   నయయనరుతలు 
భమరజ  ఒదనమమను   వదక  మదక  పలచ, 
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అభనందంచ,  పరతయకంగ   సతకరంచరు. 

'ఇంత  చకకన  గయకడన  తయరుచసన 
మరు  ధనుయలు'  అన  వచచనవళళంత 
పరశంససుతంట  ఒదనమమ   సగుగతముడచుక 

పయంద. 

అటు  తరవత  గంగమమ   మరపయంద. 

భమరజను చకకగ చూసుకననద!

18

జకలు
ఒ క  క క క ల ు! 

టచరు గరు: రమూ! కకక గురంచ నువవ, రవ ఖచచతంగ ఒకలగ ఎల 
రసరంటవ? కప కటురు కదూ? 

రము: లదు టచర! మమదురం ఒక కకక గురంచ రశం అంత. 

నువ వ  నను! 

తలల బడడ మటలడకంటుననరు: 

బడడ: అమమ! న జటుు అకకడకకడ తలలగ అయంద ఎందుక? 

తలల: ఏంలదమమ! నువవ  అలలర చస, నక కపం తపపంచనపపడ పరతసర  న 
వంటురక ఒకట  తలలగ ఐపతుననద. 

బడడ: (కంచం సప ఆలచంచ) మర, అమమ! అమమమమ జటుు పరతగ తలలగ 
అయంద ఎందుక? 
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వషుు సహసం 
రచన: H.ససందర, 10 వ తరగత, పరకృత బడ, చననకతతపలల. 

అనగ అనగ  ఒక ఊరు ఉండద.  ఆ ఊళళ 
వషుు అన పలలవడ ఉండవడ.  అతను రజ 
గరరలన తలుకన కండమదక వళళవడ.  ఒక 
రజన  అతను  ఎపపటలగ  గరరలన  వంట 
బటుుకన  కండ  ఎకకతుండగ,  అకసమతుతగ 
ఒక  ఎలుగు  బంట  ఎదురయంద. 

ఏంచయల అరథం కన వషుు గభర పడ, ఎటు 
తసత అటు పరుగతతడ.  

ఒకసర  ఎలుగుబంటనుండ  తపపంచుకనన 
తరవతగన  అతన  పరణం  కదుట  పడలదు. 

ఇక  అల   పత  పత  ఉంట  అతనక  ఒక 
కందలు ఎదురంైద.  ఎలగైన ఆ కందలును 
పటుుకందమన, అతను  దన వంట పడడడ. 

వషుును  చూస  అద  మరంత  వగంగ 
దుముకకంటూ   పయంద-  చవరక  ఏవ 
పదలలక దూర ఇక కనపంచలదు. 
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ఆ  సరక  సయంతరం  అయయంద.  "చూడ, 

ఎలుగు  బంటన  చూస  నను  పరపయను, 

ననున  చూస  కందలు  పరపయంద"  అన 
నవవకంటూ వషుు ఇలుల చరుకననడ. 

ఇలుల  చరుకననక,  వళళ  ననన  అడగడ- 

"ఒర,  వషూు!  గరరలు  ఏవర?"  అన!  అపపడ 
గన  వషుుక  తమ  గరరలు  గురుతక  రలదు! 

వడ  బకక  ముఖం  వసుకన,  వళళ  నననక 
జరగన  సంగతంత  చపపడ.   అపపడ  వళల 
ననన  నటూురచ,  "సర,  ఏంచసతం,  ఇపపడ 
మనదురం  వళళ  గరరలన  వతక,  వనకక  తలుక 
రవలసంద,  పద!"  అన  టరచలైటు  పటుుకన 
బయలు దరడ.  

"ఎలగ  ఒకలగ  గరరలు  దరకత  చలు 
దవడ!  ఈసరనుండ  ఎపపడ 
భయపడను,  అపయం  ఎదురైత  ఉపయం 
ఆలచసతను  గన,  ఇటల   పరక  వడలగ 
పరపను" అనుకంటూ, వళల నననతబటు 
నడక సగంచడ వషుు. 

తండరకడకలు  ఇదురూ  కలస  కండను 
చరుకన  సరక,  అపపడపపడ  చకట 

పడతుననద.   కండ  ఎకకటం  మదలటురు 
ఇదురూ.  "ఎలుగు బంటుల ఒక చటును  అంట 
పటుుకన  ఉండవ.  ఇంతక  ముందు  కనబడడ 
చట  ఇపపడ  అద  ఉంటుందన 
భయపడనకకరలదు"  అన  చపపతూ 
పతుననడ వషుు వళళ ననన. 

అయత   ఎలుగుబంట  అకకడ  ఉననద! 

ఒకకసరగ  అద  వళళ  ముందుక  దూకంద! 

అపపట  వరక  ధరైయంగ  ఏవవ  చబుతునన 
వషుువళళ ననన, ఆ ఎలుగు బంటన ఎదురుగ 
చూడగన  భయంత   కళుళ  తరగ 
పడపయడ!   వషుుకైత  నరు 
ఎండపయంద..  పరణం 
గడడకటుుకపయంద.   పరపయందుక 
కడ అడగులు రలదసర. 

అయత  వంటన తరుకనన  వషుు  చురుకగ 
ఆలచంచడ.  గబుకకన  వంగ,  వళల  ననన 
జబులంచ  అగగపటు  తసుకననడ. 

అగగపలలను  అంటంచడ.   అగగపలల  "బుస" 

మన  వలగగన  ఎలుగుబంట  వంతగ చూసంద. 

వంటన వషుు   దగగరల  పడ ఉనన  ఒక   కయతనన 
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ముటుంచడ.  కయతం  అంటుకన  మంట 
రగన,  ఎలుగుబంట  ఒక  అడగు  వనకక 
వసంద.  

మరుకణం  వషుు  కరందక  వంగ, 

టరచలైటును  చతలక   తసుకననడ-  దనన 
ఆన  చస,  వలుతురు  సరగగ  ఎలుగుబంట 

కళళలల పడటుల పటుుకననడ.  ఎలుగుబంటక 
కదు  సప  కళుళ  కనబడలదు.   ఆ  లగ   వషుు 
కరంద  పడసన   కగతం   చుటుు  పరకకల  ఉనన  గడడ 
అంటుకనరంభంచంద.   నపపను  చూసన 
ఎలుగుబంట  భయపడ,  వనకక  తరగ 
పరపయంద! 

అల   పరమదం  తపపకగన   వషుు  వళళ 
నననక  తలవ  రలదు.   ఆపైన  వళళదురూ 
నలమద  పరుచుకంటునన  నపపను  ఆరపస, 

టరచ  వలుగుల   తమ  గరరలన  వతుకకన, 

మలలగ  ఇలుల  చరుకననరు!  సంగత  తలస, 

ఊళళ  జనలంత   వచచరు.  అందరూ   వషుు 
ధరైయనన, సమయసూూరతన   మచుచకననరు.  
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పరరథన!      జక

చరచల ఫదరు గరు: పటర! పరత రజ భజనం చస ముందు పరరథన చసుకంటుననవ, 

లద? 

పటర: అవసరం లదు ఫదర! మ అమమ వంట బగన చసుతంద. 

ఫదర: !!!! 



వరర వంగళపప 
సకరణ:  ఏ. సుఫన, 8 వ తరగత, జలల పరషత ఉననతపఠశల, చననకతతపలల. 

అనగనగ   ఒక   ఊరు   ఉండద.  ఆ   ఊరు 
పరు  రమపరం.  ఆ  ఊళల  ఒక  వరర వంగళపప 
ఉండవడ.  వనక  ఒక  అవవ   ఉండద.  అవవక 
అతనంట  ఇషుం; అతనక   అవవ  అంట  ఇషుం.  

ఒకసర   అవవక   జవరమచచంద.   చల 
రజలుగ   అటలగ  ఉంద.  అపపడ  మనవడక 
చల   బధ   అయయంద.   ఎలగైన    అవవ 
ఆరగయం   బగు   చపంచలన   అనుకంటడ. 

వైదయనక   చల   సంపదంచలన 

అనుకంటడ.  అందుకసం   పరకక  నగరంక 
వళళడ. 

వంగళపప   నగరనక   వళళ,   రండ 
రూపయలు   సంపదంచడ.   తరగ 
వచచటపపడ,  నద  దటంచటంకసం  పడవ 
వడక   ఒక   రూపయ   ఇచచడ.   ఇంకక 
రూపయన  చతల  పటుుకన,  ఊరక 
ఉండకండ  గలలక   ఎగరయయటం  మదలు 
పటుడ.   అటల   ఎగరసుకంటుంట   అద 
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నదల   పడపయంద.  అతనక  చల  బధ 
అయయంద.   ఇంటక   వళళగన   అవవ     'ఏమ 
సంపదంచవర,  మనవడ?'  అన  అడగంద. 

"నను  ఒక  రూపయ  పడవ  వనక  ఇచచ,  ఒక 
రూపయ   ఎగర   వసుకంటూ   వసుతంట   అద 
నదల   పడపయంద"  అన   చపపడ 
వంగళపప.   "ఒరయ!  అలంటద   జబుల 
వసుకన రవల"  అన  చపపంద  అవవ. 

మరుసట   రజ   వంగళపప   నగరనక   వళళ, 
నయయ  దుకణంల   పన  చశడ.    కలగ 
అతనక  కల  నయయ  ఇచచడ  దుకణదరు. 

ఇంటక బయలుదరన వంగళపపక  అవవ  చపపన 
మటలు  గురుతకచచయ.  నయయనంత  తన 
జబులల   కకకకన బయలుదరడ.  అతను 
ఇంటక   చరుకన   లప   నయయ   కరగ 
పయంద.  జరగంద  తలుసుకన,  "అలంట 
దనన  గననల  వసుకన  రవలర, నయన!' 

అన  చపపంద  అవవ. 

ఈసర  వంగళపప  మకలన  మప  పనక 
కదురుకననడ.   కనన  రజలు  పన  చసన 
మదట,  యజమన  కలగ  ఒక  చనన  మక 

పలలను ఇచచడ.  మకపలలను ఇంటక తదుమన 
బయలుదరన  వంగళపపక  అవవ  చపపన 
మటలు  గురుతకచచయ.   దనన   గననలక 
ఎంత  కకకన  పటులదు.  చవరక  వడ  దనన 
ఒక  గతంల   వసుకన,  ఇంటక 
మసుకచచడ.   ఇంటక   వచచసరక    మక 
చనపయంద.  అపపడ    అవవ  '  అయయ! 
అలంట   దనన   తడత   కటుుకన   రవల 
బబూ!'  అన చపపంద. 

ఈసర వడక ఒక   పదు  చప దరకంద. అవవ 
మటలన గురుతంచుకన, వడ దనక  భదరంగ 
ఒక    తడ    కటు,  దనన   ఇంట   వరక 
ఈడచకచచడ.   ఇంటక   వచచ   సరక 
ఎముకలు   మతరం   మగలయ.   మంసం 
మతతం ఎకకడక పయంద కడ అంతు చకక 
లదు!  'ఓర  బబూ  !  ఇలంట  దనన  లకక 
రరు  నయన!  ఎతుతకన   రవల  '   అన 
చపపంద అవవ. 

మరుసట   రజ   అతనక  ఒక    గడద 
దరకంద.   అవవ   చపపన  సంగతన 
గురుతంచుకన,  వడ    దనన 
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ఎతుతకబయడ.   ఉండబటులక,   అద 
వడన  టపటపమన   తనునతుననద.   దనన 
గమనసూత ఉననద,  పరకకన   కటల  ఉనన  రణ. 

ఎంత  కలంగ  నవవ  అంటూ  ఎరగన  ఆమ, 

దనన  చూస పగలబడ  నవవంద.  

అపపటక   'న  భరయను  నవవంచన  వళళక 
పదు   బహమనం   ఇసతను'  అన   పరకటంచ 
ఉననడ  రజ.  ఇపపడ  రణ  ఇల  పగలబడ 
నవవటనన  చూసన  రజక  చల  సంతషం 
వసంద.  

"ఎంత   అదుుతం!  ఎపపడ    నవవన   న 

రణ   నవవంద!   ఎవవర   వలల,  ఇద 
సధయమయంద?'  అనుకన,  అల  నవవంచన 
వళలవవర  వతక,  గరవంగ   పలుచుక  రమమన 
పంపంచడ  భటులన.  భటులు   వంగళపపను 
రజ  దగగరక  తసుకళలరు.  రజ  వంగళపపను 
ఘనంగ  సతకరంచ,   చల   బంగరం, 

డబుులూ  బహమనంగ  ఇచచడ. 

అంతకక  అతనక  ఆసథన  వదూషకడ 
ఉదయగం కడ ఇచచడ.  అల ధనవంతుడైన 
వంగళపప  ,  అందరన  నవవసూత   చల  పరు 
తచుచకననడ. 
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జక
కనుగంటన! 

టచరుగరు: రవ! ఉతతర అమరక ఎకకడ ఉననద చూపంచు, మయపల? 

రవ: (వళళ చూపసూత) ఇదగ, ఇకకడంద టచర! 

టచరుగరు: కరకుగ చపపవ.  పలలలూ, మర అమరకను ఎవరు కనుకకననర 
తలుస , మక? 

పలలలు: తలుసు టచర! 

టచరుగరు: ఎవరు? 

పలలలు: రవ కనుకకననడ టచర! 
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తలవ కథ 
రచన: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

రంగపరంల  ఉనన  రవక  ఏడళుళ.  'చల 
చురుకైన  పలలడ  '  అన   వడక  పరుండద. 

అందరూ అటల మచుచకన  మచుచకన వడక 
"తను  చల  చురుకైన  వడ-  అందరకంట 
తలవైనవడ"  అనపంచటం  మదలటుంద.. 

దనత  బటు  "ఇతరులంత  తలవతకకవ 
వళుళ"  అన  వడక  ఒక  నమమకం  ఏరపడంద 
కడను.  ఆపైన  వడ  ఇతతరులందరతట 

అమరయదగ పరవరతంచటం మదలు పటుడ. 

వళళ అవవ అనక రకలుగ చపప చూసంద  - 
"ఇద  మంచపన  కదుర  రవ!  ఇల  అందరన 
చనన చస చూడటం ఏమ బగ లదు నయన" 

అన  అవవ  చబత,  "నువవవవరు?  నక 
చబుతుననవ?  అంత  తలవ  ఉంద  నక?!" 

అన దబయంచడ తపపసత, వడ తన వైఖరన 
వంటురకవసంతయన మరుచకలదు.
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ఒకసర  రవ  బడనుండ  ఇంటక  వసూతంట 
రడడ  మద  దుకణంల  ఒక  వంత  జరగంద. 

పడగట  జటుుత,  చకక  లకండ  ఉనన 
బకక  పలచట  ముసలయన  ఒకడ  రవన  ఆప 
"టంై ఎంతయంద నయన?" అన అడగడ. 

 రవక చల కపం వచచంద. "న దగగర వచ 
ఎలగూ  లదు.   మర  వడ  నననందుక 
అడగుతుననడ?"  అన  పటలటక  దగడ: 

"నకమైనతలవ  ఉననద,  అసలు?  టైము 
అడగలంట  వచ  పటుుకనన  వళలను  అడగు" 

అంటూ. 

"తపపైపయంద  నయన.  'నువవ   బడ 
నుండ  ఇంటక  పతుననవ  కద,  నక  టమైు 
తలస  ఉంటుందమ'  అన  అడగను  అంత. 

మ  బడ  వదల  టమైు  నక  తలదన,  నకం 
తలుసు?" అననడ ముసలయన నవవతూ. 

"ఆలచన  లకపత  వర  వళలన  చూస 
నరుచకవల.   తలవ  కనుకకంట  రదు. 

పంచుకవల  పరయతనంచ"  అననడ  రవ,  ఏ 
మతరం తగగకండ. 

దుకణంల  శటు  "పనవవండ  సవమ,  అత 

తలవ  పలలడ-  వడత  మకందుక?" 

అననడ  ముసలయనత. 

ముసలయన  నవవటం  ఆపడ-  "లదు 
శటుగరూ,  ఈ  రవ  చల  తలవైన  పలలవడ. 

అలంట  పలలలు  ఇటల  అయపత  రపపదుున 
వళలక మంచద కదు, మనక మంచద కదు. 

అందుక  చపతననను-  రవ,  జగరతతగ  వను. 

ఇతరుల  గురంచ  నువవ  ఎల  అనుకంటవ 
నువవ  అలగ  అవతవ.  రజ  పద  గంటల 
నుండ  పదకండ  గంటల  వరక  నక  పరక 
సమయం.  రజంత  ఇతరుల  గురంచ  నువవ 
ఏమనుకంటుననవ  పద  తరవత  ఒక 
గంటపటు  నువవ  అటల  అయపతవ.  ఇటల 
ఒక  నలరజలు  గడవ.  ఆ  తరవత  మళల 
కలుసతను" అననడ కఠనంగ. 

"ననటల  ఉంటననద  న  యషుం-  నదం 
లదు" అంటూ ముందుక నడచడ రవ. 

మరునడ  పదగంటలక-  రవ  బడల 
ఉననడ.   టచర  పఠం  చబుతుననరు. 

అకసమతుతగ ఏమైంద ఏమ, రవక పఠం అరథం 
అవవటం  మనసంద.  టచర  ఏద  పరశన  వసత 
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దనక  రవ  ఇంకద  ఏద  గణగడ  జవబుగ. 

"తలవ  కనుకకంట  రదు.  కనుకకంట 
రదు"  అనపంచసగంద  వడక, 

ఎడతగకండ.   ఆ  ఆలచనల  వడక  తనం 
చసుతననడ  కడ  తలయలదు.   పదకండ 
గంటలక  రవ  ఈ  లకంలక  వచచసరక, 

తటవళుల  అందరూ  వడకస  చూసుతననరు 
నవవ ముఖలతట! 

రవక చల కపం వచచంద వళలందర మద. 

"మకమ  పనులు  లవ?  పనులు  లకపత 
పనులు   వతుకకండ.   ఇకకడమైన  కతులు 
ఆడతుననయ?  అన  వడ  అరసత  అందరూ 
వటకరంగ నవవతూ పయరు. 

మరనడ  10 గంటలక   రవక  ఏమ 
పనలనటుల  బదుకంగ  అనపంచంద.   టచర 
పఠం చబుతూన ఉననరు-  కన  రవక మతరం 
ఏమ  అరథం  కవటలదు.  తలవ  వచచన  తరవత, 

11 గంటలక,  చూసత  వడ  హడమసురుగర 
ముందు నలబడ ఉననడ. "చూడ రవ, ఇటల 
కదరదు"  అంటుననడయన!  రవక  తల 
తససటలైంద.  వడ  మరయదగ  "సర  సర"  అన 

బయట పడడడ! 

ఇటల  ఒక  వరం  గడచసరక  రవక  దు:ఖం 
ఆగలదు.   చవరక,  ఏం  జరుగుతుననద  వళల 
అవవక చపపకక తపపలదు వడక.  వళల అవవ 
వడన  బుజజగంచ,  "రవ!  చూడ,  ఆ 
ముసలయన  ఎవర  ఋష  అయ  ఉంటడ. 

అయన  మనక  ఏమ   నషుం  కలగకండ 
ఉండందుక  ఒక  ఉపయం  తటుంద  నక. 

మగలన  ఈ  మూడ  వరలపటూ  నువవ 
ఎవవరన  చననచూప  చూడక- 

ఆలచనలలనైన  సర,  'అందరూ  న  కంట 
గపపవళూల,  నకంట  పదువళూల, 
గరనయులు'  అనుకంటూ  గడప. 

అపపడ,  10-11 గంటల  మధయ  నక  ఏ 
కషుమూ  రదు-  సరకద,  నువవ  ఆ 
సమయంల అందరకంట  గపపవడవ,  మంచ 
వడవ  అవతవ.   పరయతనంచ  చూడ" 

అననద. 

రవ  అత  కషుం  మద  ఆ  ఆలచనన  అమలు 
పరచడ.   ఒకకసర   వడ   ఒళుళ  మరచన 
రజన  మళళ    పత    పదధత  తలతతద.   కన 
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వంటన   వడ  బుదధ  తచుచకన  తనన  తను 
సరదదుుకవటం  మదలుపటుడ.   తపపదు 
గద!  

ఇటల   రండ   వరలు   గడచసరక  ,  వడక 
ఈ  పదధత   అలవటు  అయపయంద. 

ఇపపడ   వడ   అందరతట   మరయదగ 
మటలడతుననడ.   అంతకదు,  అందరన 
గురంచ  మంచగ  అనుకంటుననడ  కడ! 

చూసూతండగన   నల  గడచంద.  ఋష   వచచ 

చూససరక,   రవ   ఆయనక   నమసకరంచ 
చల   గరవంగ   మటలడడ.   బడల 
పలలలూల, టచరూల, చవరక   రవ  వళళవవ  కడ 
రవల   మరుపను   గురంచ   సంతషంగ 
చపపరు.  ఆ పైన  రవక  పదగంటల  సమసయ  ఇక 
ఎననటక   తలతతలదు.   వడ   అందరన 
గరవసూత,  అందరచత   'తలవైన   మంచ 
పలలవడ ' అన పరశంసలందడ.
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ఇందరధనసు పటులు 
కథ రయమన, జన నల కతతపలల పతరకలఒక బమమ ఇచచం- గురుతంద?  మరూ పరయతనంచ  ఉంటరు- 

లలతగరు, వళళ పలలలూ కలస తయరు చసన కథ, ఇదగ- ఇకకడ చదవండ. 

రచన: లలత, telugu4kids.com

అనగ  అనగ  ఒక  పలలటూరు.  అకకడ  ఓ 
చనన  పప.  ఆ పప పరు లల.  లలక పకలంట 
చల  ఇషుం.  తటల  తరుగుతూ,  పకలన 
చూసూత,  వట   శబులన   అనుకరసూత  ఎంత 
సపైన  గడపసద.   ఒక  రజన   ఆ  తటలక 
మూడ  వంత  పకలు  వచచయ. 

ఇందరధనసులన రంగులనన వటల ఉననయ! 

చల వంతగ అనపంచనై, ఆ పకలు!  వటన 
చూస, లల చల ముచచట పడంద.  అవ వల 
ఉనన పద దగగరక వళళంద, నమమదగ. 

ఆశచరయం!  అవ  మనుషుల  భషల 
మటలడకంటుననయ!  నజనక  అవ  దవ 
కనయలట.  వటక  ఇందరధనసు  అంట  ఎంత 
ఇషుమట.  అందుకన,  ఒక  రజ  వన  లకనన, 
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అవ  తమ మయత ఆకశంల ఇందరధనసును 
సృషుంచ,  జరుడ  బలలలగ  దన  మద  ఎకక, 

జరుతూ  ఆడకసగయట.  దంత  వన 
దవడక  కపం  వచచ  "మక  ఇషుమైన 
ఇందరధనసు  పటులుగ  మరపండ"  అన, 

పటులుగ  మరచస  భూలకనక 
పంపంచశడట.  ఆ  వషయనన  గురుత 
చసుకన  పకల  రూపంల  ఉనన  దవకనయలు 
బధపడతుననరు.  ఇద  వన  లలక  వట  పనై 
చల  జల వసంద. 

అ  తరవత   పటులు  ఇంకమ  మటలడలదు. 

కసప  అలగ  ఎదురు  చూసన  లల,  ఇంక 
ఆగలక,  మలలగ  పటులను  పలచంద.  వంటన 
అవ  మమూలు  పటులలన  కసూత   అకకడ 
నంచ  ఎగర  పబయయ.  కన,  లల  "నను 
అంత  వననను.  మక  ఏమైన  సయం 
చయయగలన?"  అన  అడగసరక,  "అల 
ఇంకకర  మటలు  వనడం  తపప  కద?"  అన 
అడగయవ. 

లల  అననద-  "మరు  మనుషులలగ 
మటలడతుంట  కతూహలం  కదు  వననను. 

మరు  కషుంల  ఉననరన  తలస,  'సయం 
చయయగలనమ'  అన  అడగుతుననను" 

అంద.   అపపడ  పటులు  కసప  ఒక  దనన 
ఒకట  చూసుకన,  "సర  చపతము. 

చయయగలవమ చూడ," అననయ. 

ఆ  పటులు  చపపన  దన  పరకరం,  జరగ 
వలసనద  ఇద:   రజ  సయంతరం  పటులు 
చపపన  సమయనక  తటక  వచచ,  అవ  నరప 
పటను  నరుచకవల  లల.  పటను  పరతగ 
నరుచకనందుక  నలరజలు  పడతుంద. 

అయత  ఆ  పటను  ఇంకవవర  ముందూ 
పడకడదు. నల పరతయనక  లల   పటను 
వనపంచగన,   పటులు  మళల  దవకనయలుగ 
మరపతయ.  అయత  ఆ  తరవత 
ఇంకపపడ  లల  ఆ  పటను  పడకడదు. 

పడందంట  వళుల  మళళ  పటులుగ 
మరపవలస వసుతంద! 

లల  అల  చయయడనక  ఒపపకంద.  పటులు 
నరపన  ఆ  పట  ఎంత  బవంద.   ఇంటల  ఆ 
పటను   పకై  పడకండ  ఉండటం  కషుంగన 
ఉంద.  మతతనక నల  గడచంద.  లల  పటను 
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పరతగ  నరుచకంద.  ఇక  తను  పట  పడ, 

పటులక మళళ దవకనయల రూపం తపపంచటమ 
మగల ఉంద.  

ఆ  రజన  లల  చల  ఉతసహంగ   వళళంద 
తటక.  కన  ఎందుకన,  ఆ  రజన  పటులు 
రలదు!  లల  అకకడ  కరచన   చల  సప 
ఎదురు  చూసంద.   చవరక  బధగ  ఇంటక 
వళళంద. 

అల  వరసగ  కనన  రజలపటు  లల  రజ 
తటక  వచచ,  పటుల  కసం  వతకద.  తను 
నరుచకనన పటను మరచపకండ ఉండలన, 

పరతరజ ఒంటరగ పడకనద. 

ఒకరజన  వళళ  ఊళళ  జతర  జరగంద. 

లల  కడ  వళళంద,  జతర  చూసందుక. 

అకకడ  ఒక  చట  చలమంద  జనలు  పగయ 
ఉననరు.  లల  కతూహలం  కదు  అకకడక  వళళ 
చూససరక,  ఒక  పదు  పంజరంల  కనపంచయ 
ఆ  మూడ  పటులూ!   పటులన  పటుుకనన 
వడ  వట  చత  మటలడసూత, 
పరదరశసుతననడ.  జనలందరూ  ఆ  వంతను 
చూస ఆనందసుతననరు!

లలక  చల  బధ  వసంద.  వంటన  పటులు 
తనక  నరపంచన  పటను  గంతతత  పడడం 
మదలు  పటుంద.  అకకడ  ఉనన  వళళందరూ 
అదుుతమైన  ఆ  పటను  వన 
మైమరచపయరు.  పట  అయపయ  సరక 
పంజరంల  ఉనన  పటులు  కసత 
మయమయయయ.  పటను   వననవళుల   కటు 
చపపటలల  పటులవడ  అరుపలు  ఎవవరక 
వనపంచలదు.  సందడ  తగగ  సరక  అందరూ 
ఎవరదరన  వళుళ  వళళపయరు!

అయత  ఇపపడ  లలక  ఇంకక  చకకచచ 
పడంద.  ఇంటక  వళళక,  అందరూ  లలను  ఆ 
పట  పడమన  బలవంతం  చయసగరు. 
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వళళక  లంగ,  చవరక  లల  ఒకక  సర  ఆ 
పటను పడసరక, దవకనయలు మళళ పటులుగ 
మర, లల ఉనన చటక వచచసయ!  

లల  వటన  చూస  చల  సగుగపడంద. 

అయత  అవ  నవవ, "  ఏమ  నషుం  జరగలదుల! 

మము  వళళక  వన  దవడక  జరగందంత 
చపపము.  అందర ముందూ  పట  పడవలస 
వచచనందుక  ఇక  లల  మళళ  పడకండ 
ఉండడం  కషుమన,  అందువలల  ఆ  పటను  లల 
ఎపపడైన ఎకకడైన పడకనల ఒపపకమన 
వన  దవడన  పరధయ  పడడము.  వన  దవడ 

ఒపపకన,  ఆ  వషయం  చపప  రమమన  మమమలన 
మళళ ఇల పంపంచడ" అన చపపయ!

ఆ  సంగత  తలుసుకన  లల  ఎంత 
సంతషంచంద.  ఇక  తనక  ఎపపడ  తసత 
అపపడ  అదుుతమైన  ఆ  పటను  మనసర 
పడకంటూ ఉండచుచ! 

అయత  ఎవవరక  తలన  రహసయం  ఒకటుంద: 

ఎపపడైన, తటల ఒంటరగ ఉననపపడ- లల 
గనక  ఆ  పట  పడత,  ఇందరధనసు  పటులు 
వచచ, లలను అల ఆకశంలక తసుకన వళళ, 
మబుులల తపప తసుక వసతయ!
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  నక రండ- నక మూడ 
రచన:క.గంగమమ, ఉపధయయురలు, టంబకు బడ, చననకతతపలల.

ముసలయయ,  ముసలమమ  చల  పదవళుల. 
అంతకదు-  పరమ  పసనరులు  కడ!  ఒకర 
పందు  ఒకరు  మచచరు!  "  ఒకరు  కటు  ఏద? 

అంట మరకరు తడడ  ఏద?" అంటరు. 

ఒకరజ  ముసలయయ  కషుపడ  నలుగు 
రూపయలు  సంపదంచడ.   దనత 
అరశరు  జనన  పండ  తసుకన  వచచ, 

ముసలమమకచచ,   రటులు  చయమననడ. 

మరునడ  ఉదయనన  ముసలమమ  రటులు 
కలచంద-   సరగగ   ఐదు  రటులు 
తయరయయయ.

రటులు తయరవవగన ఇదురూ తనందుక 
కరుచననరు.   ముసలయయ  పళళంల  రండ 
రటులు  వస,   తన  పళళంల  మూడ  రటులు 
వసుకంద  ముసలమమ.   ఇద  చూడగన 
ముసలయయక  పచచ  కపం  వచచంద:   "ఏమ! 
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కషుపడ  సంపదంచంద  నను-  మర  నక 
తకకవ;  ఊరక  కరుచన  నక  ఎకకవన?” 

అన  చందులశడ.  ముసలమమ  కడ   ఏమ 
తగగలదు- "నను కషుం  చస   రటును కలచను- 

కబటు  నక  మూడ;  నక  రండ-  ఇద 
నయయం!" అంద. 

ఇదురూ  చల  సప  వదంచుకననరు. 

చవరక-  "సర,  ఇదురం  ఒక  పందం 
వసుకందం-   మన  ఇంటల  రండ  నులక 
మంచలు ఉననయ కద! వట నండ నలులల. 

వట మద కదలకండ పడకవల ఇదురమూ. 

ముందుగ  ఎవరు  కదలత  వళుల 
ఓడపయనటుల!  ఓడనవళలక రండ;  గలచన 
వళలక   మూడ-  సరన?  "  అన  పందం 
వసుకననరు.   

పందం  పరరంభం  అయంద.   ఇదురూ 
మంచలమద  బరర  బగుసుకన  పడకననరు. 

మధయహనం  అయంద-  ఎవవరూ  కదల  లదు. 

సయంతరం  అయంద-   అయన  కదలదు! 

పటున పటుు వదల లదు ఇదురూ.  నలులలు బగ 
కటు  పండగ  చసుకంటుననయ.   ఒళళంత 

దదుురుల  లచయ.   అయన  ఏ  ఒకకరూ 
కదలలదు;   మదల  లదు!  'కదలత  రటు 
పతుంద'  అన  ఆలచన!   ఇదురూ   అలగ 
శవల   మదర  పడకండ  పయరు.  రతర 
అయంద-  మళల  తలలవరంద-  అయన 
ఇదురల ఏ ఒకకరూ కదలలదు.  

'ఇంట  తలుపలు  తరుచుకలదు- 

మధయహనం అయంద- ఇంటల  ఎలంట అలకడ 
లదు-  అన  పరుగళళ   వళళక  అనుమనం 
వచచంద.   అందరూ  కలస,  తలుపలు  తరస, 

లపలకపయ  చూసత  ఏముంద-  ఇదురు 
ముసలళూల   శవల  మదర  పడవననరు, 

మంచలమద.  రండ  శరరలూ  ఎరరగ 
కందపయ  ఉననయ.  ఉలుక  లదు-పలుక 
లదు.  అందరూ  గుమగూడరు.  'పపం! 

చనపయరు'  అన   ఏడచరు.  అయన 
వళలదురూ వననరు తపపసత- కదల లదు! 'కదలత 
రటులు పతయ' అన ఊరుకననరు.   

'శవలన  అల వదలసత  ఎల?'  అన,  వళళను 
మంచలత  సహ  దహనం  చదుమనుకననరు 
పరుగు  వళుళ.   రండ  మంచలనూ 
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'ఎతతండంట  ఎతతండ'  అన,  అందరూ  కలస 
ఎతుతకన,  సమశననక  బయలు  దరరు. 

రండ  చతులు   పరచ,   ఇదురన  చతులమద 
పడకబటురు.   అయన  ముసలమమగన, 

ముసలయయగన   కదలన  లదు-  కదలత  రటు 
పతుందన! 

సర,  అందరూ కలస చతక నపపంటంచరు; 

ఎవరక   వళుల   వళళపయరు.  ఇంకకక 
ఐదుగురు  మతరం   ఉననరు  అకకడ.  ఆలగ 
చతుల  మద  పడకనన  ఇదురక  వడ 
తగలసగంద.  అయన  భరసుతననరు  తపప  ఏ 
ఒకకరూ  కదలలదు!  చవరక  వడ  శరరలక 
అంటుకసగంద!  ఇంక  ఓరుచకవడం 
ముసలయయవలల  కలదు-  గటుగ 
మతుతకంటూ,  ఒకక  ఉదుటున  చత  నుండ 

బయటక  దూకడ!   మరుకణంలన 
ముసలమమ "నువవ ఓడవ- నక రండ; నక 
మూడ" అన అరుసూత  తను కడ చత నుండ 
బయటక దూకంద!

ఇంకముంద?  'పచచపటల  మునగఉనన 
ఐదుగురూ  "పరుగతతండ  రయ!  ఇవ  అపపడ 
దయయలయయయ!  మనలన  పంచుకవడనక 
వదులడకంటుననయ!”  అన కల బరురన 
పరుగతతరు.  

ఇద చూసన ముసలయయ,  ముసలమమ  తమ 
పరవరతనక తమ సగుగపడడరు. ఇక ఆ ఊరు లక 
పవడనక  వళలక  మహం  చలలలదు. 

అందుకన  వళుళ  బుదధగ  వర  ఊరక  పయ 
బరతుకకననరు! 
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హం-వరుక క వ త 
మూలం: శయం పరసద నముర     
తలుగు అనువదం: క.సురష, మంచ పసతకం.     

(ఫట : 'ద హందూ' 07-07-2010,”A child at work!”బడ లంచ సమయంల గరరలు కసుతనన ఓ పప )
 

ఒక పలల బడక పదు- మకలను కసుతంద. 

కటు పలలలను ఏరుకన ఇంటక తసుతంద.    

అననం  వండటంల  అమమక 
సయపడతుంద.    

      **** 

ఒక  పలల  పసతకల  బరువను  మసూత  బడక 

వళుతంద-    

సయంతరనక  అలస  సలస  ఇంటక 
వసుతంద.    

బడల  ఇచచన  హం  వరుకన  ,  ఆమ 
అమమనననలత చయసుతంద.    

      ****
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భరం  పసతకలదైన, కటుపలలలదైన-   

ఇదురు పలలలూ మసుతననరు.    

      **** 

కన కటు పలలలత పయయ మండతుంద; 

అపపడ కడప నండతుంద!   

అంతకదు,  కటుపలలలు  తచచ  పలలక  ఈ 
వషయం తలుసు!   

కటుపలలల ఉపయగనన ఆమ గురతసుతంద. 

మర పసతకలలన వషయలు ఎపపడ, 

ఎల     ఉపయగపడతయ  తలకండన,  

బడక వళళ పలల  వటన బటు పడతుంద.    

 
      **** 

పలలలన ఏరటం, మకలన మపటం,   

అమమత కలస అననం వండటం:    

నజనక ఇవనన ఇంట పనులు-    

కన వటన 'హం-వరుక' అనరు.    

బడల ఇచచన అభయసలు    
ఇంటపన కకపయన,    

వటన 'హం-వరుక' అంటరు.   

      **** 

చదువలు నజంగ ఇంటపనత ముడపడ- 

పలలలు ఏర పలలలు కడ- 

ఇలంట  పసతకలు  చదవ  రజ    ఎపపడ 
వసుతంద!    
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ఆవ-పంద 
సకరణ: ఉపపలపట మచరజ, లక సతత, జనబలం. 

తలుగు అనుసరణ: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

ఒక  ఊళల  ధనయయ  అన  షవకరు 
ఉండవడ.  అతన దగగర లన సంపద అంటూ 
లదు.  అయత అతను పరమ పసనర. ఎడమ 
చతత  కకన  వదలంచవడ  కదు.   ఊళల 

వళళంత  అతనన  చల 
అసహయంచుకనవళుళ.  

ఒక  రజన  ధనయయ  వళలత  అననడ 
"చూడండ,  మరు  ననున  చూస  అసూయ 
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పడతుననరలల ఉంద- లకపత నను సంపదను 
ఎంతగ  పరమసుతననన  మక  అరథం  కలదమ-

నజం  ఆ  దవనక  తలుసు.  అయత  మరంత 
ననున  దవషసుతననరు-  అంతవరక  నక 
తలుసూతన  ఉననద.   చపపద  వనండ-  నను 
చచచపయనపపడ  ఒకక  పైసకడ  వంట 
తసుకపను.  న సంపద మతతనన ఇతరులక 
ఇచచస పతను.  ననున అరథం చసుకండ"అన. 

అయనపపటక  జనలు  అతనన  దవషంచటం 
మనలదు.  అతన పరసకత వచచనపపడలల వళుల 
ఎగతళగ  నవవవళుళ.   "మకమైంద?  నను 
చచచపయక  న  సంపదనంత  మక 
ఇచచసతనన చబుతుననకడ ననున అల చనన 
చూప  చూసతరందుక?"  అన  ధనయయ  ఎంత 
వపయన  జనలవరూ  అతనన  నమమవళుళ 
కదు. 

"ననమైన  దవడన?  అందరలగ  నను 
కడ  ఎపపడ  ఒకపపడ  పయవడన. 

అపపడ  న  డబుంత  నజంగన  దన 
ధరమలక  వనయగంపబడతుంద. 

అపపటవరకన  గద,  నను  దనన  ఎవవరక 

ఇవవనద?" అనవడ ధనయయ. 
 ఒకరజ  సయంతరం  దుకణం  కటుశక, 

అతను నడచుకన పతుంట, గబుకకన వన 
మదలంైద.   ధనయయ  పరుగతత,  దగగరల  ఉనన 
ఒక  చటుు  కరంద  తలదచుకననడ.  ఆ  చటుు 
కరంద  ఒక  ఆవ,  ఒక  పంద  నలబడ  ఉననై.  అవ 
ఏద  మటలడకంటుననటలనపసత,  ధనయయ 
వట మటలు వంటూ నలుచననడ: 

పంద  అంటంద,  ఆవత-"అందరూ  ననున 
మచుచకంటరు;  నననవరూ  మచుచకరు, 

ఎందుక?  నను  చచచపయక  న  మంసం, 

కరవవ,  నరలు-  చవరక  న  తలు-వంటురకలు 
కడ  జనలక  ఉపయగపడతయ.   ఇటల 
న  వలల  అనననన  ఉపయగలుంటయ.  మర, 

నువవ  ఇచచద  ఒకక  పలు  మతరమ-  అయన 
జనలు  నననపపడ  పగుడతుంటరు, 

నననమ దవషసతరు- ఎందుకలగ?" అన. 

ఆవ  దనత  అననద-  "చూడ, 

చనపయక న శరరం కడ జనలక ఎంత 
కంత  ఉపయగ  పడతుంద.   కన  నను 
బరతకండగన  వళలక  పలను  ఇసుతంటను. 
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న  దగగర  ఉననదనన  పద  మంద  తట 
పంచుకవటం న నైజం.  ఆ గుణనన అందరూ 
గురతసతరు.   కన,  నువవ  బరతక  ఉననపపడ 
ఎవవరక  ఏమ  ఇవవవ-  నువవ  చచచపత  తపప, 
ఎవరక నత ఎలంట పరయజనమూ ఉండదు. 

జనలు  ఎపపడ  చూసద  పరసుతతనన. 
'పరసుతతం  మనం  ఎలంటవళళం'  అననద 

ముఖయం.  నువవ  బరతకండగ  చస  మల  నక 
అకకరక వసుతంద" అన. 

ధనయయక  కనువపపైంద.   ఆ  నటనుండ 
అతన  నైజం  మరపయంద.   అతన 
పసనరతనం  దూరమైనందుక  ఊళల  జనలు 
ఎంత  సంతషంచరు.   కరమంగ  ధనయయక 
'మంచ మనష'  అన పరు వచచంద!
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ఒ ంట ల న, బ ళ ళన?  జకలు
కడక:  నను ఇవళళ బడక వళళను. 

తండర: ఏం, ఎందుక? 

కడక: నకవళళ బగలదు. 

తండర: ఏమంైద? ఎకకడ బగలదు? 

కడక: బళళ. 

తండర: ఆ!! 

చ ురుక క ! 

టచరుగరు: పలలలూ నను అడగ పరశనలననటక మరు చటుకకమన  జవబు చపపల, సరన? 

పలలలు: సర టచర! 

టచర: రమూ! రండ రండలంత? 

రము: చటుకక  టచర! 
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చప నవవ ప ద ు  క థ

కశమర జనపద కథ 
మూల కథనం: A.K.రమనుజన, ఫక టలస ్ ఫరం ఇండయ 
తలుగు అనుసరణ: నరయణ 

తలమద  చపల  తటు  పటుుకన,  ఒకమ 
చపలముమకంటూ పతుననద-  రజ గర కట 
పకకనుండ.  అంత:పరనక  చల కటకలుననై. 
ఒక  కటకలంచ  తల  బయటక  పటు 
చూసుతననరు,  రణ  గరు.  చపలమమ   మనషన 
దగగరక  రమమన  సైగ  చసరు.  ఆమ  కటక  దగగరక 
వచచ,  తటును  దంపకంటుననద-  సరగగ  అద 

సమయనక,  తటుల అడగున ఉనన   ఒక  పదు 
చప  కదల, పకై ఎగర, మళళ తటుల  పడంద. 

'అద  మగద,  ఆడద?"  అడగరు 
రణగరు  -"ఇద  రణవసం  కద,  ఇకకడ 
ఉండవళళంత   ఆడవళళ.  అందుకన  నను 
ఆడ  చపను  ఒక   దనన 
కందమనుకంటుననను". 
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రణగర మటలు  వనగన  ఆ  చప   గటు గ 
నవవంద. 

"ఇద  మగద"  అన  చపప,  చపలమ  తటును 
తరగ తలమద పటుుకన, వళళపయంద. 

రణగరు  కపంగ  వనుదరగరు-  ఒక 
మమూలు  చ  ప  ,  తనను  చూస  ఎందుక 
నవవల?"  అన  ఆమక  ఉకరషం  కలగంద. 

సయంతరం అయన  ఆమ కపం చలలరలదు. 

సయంతరం    రణ  వసనక   వచచన 
రజగరక,  అంత:పరం  అంత  బసగ 
కనబడడద.  "ఏంట  సంగత,  ఏమైంద?  న 
ఆరగయం బగ  లద?" అడగరు ఆయన. 

"న  ఆరగయనకం,  నకపంగఉననద.  కన 
ఒక  చప  వంత   పరవరతన   వలల,  నక  తటుుకలన 
కపం  వచచంద. ఇవళళ పరదుున  ఒకమ   నక 
చపలు  అమమ  జపంద-  అయత   నను   'అద 
ఆడచపన, మగచపన?' అన అడగసరక, అద 
ననున  చూస  వకలగ నవవంద!" 

"నజమ!  చప  మమమలన  చూస  నవవంద? 

మరమ  భరంత  చందలదు  గద?"  అడగరు 
రజగరు, ఏమనల తచక. 

"నక  ఆమతరం  తలవ,  జ ఞ  నం 
ఉననయలండ.  నను  న  య  సంత  కళుళ 
పటుుకన  చూశను  దనన!  న  య  సంత 
చవలత వననను- దన వకల నవవను!" 

"చల ఆశచరయం! సర కనవవండ, నను ఈ 
అంశంపైన  వచరణ  జరపసతను  "  అననరు 
రజగరు. 

మరునడ    తలలవరగన ఆయన  మంతరన 
పలపంచరు.  ఆయనక   సంగతనంత 
వవరంచరు. చప  అల  'అమరయదగ ఎందుక 
నవవంద?'  అనన  అంశం  మద  వచరణ 
చపటుమననరు.  ఆరు  నలలలగ   ఈ  పరశనక 
సంతృపతకరమైన  సమధనం  తలకపత 
మరణదండన తపపదన భయపటురు. 

ఆ  లగన   వసతవనన  బయట  పడతనన 
నమమబలక,  మంతర  అకకడ  నుండ 
తపపకననడ.  కన  పనన  ఎకకడ   నుండ 
మదలు  పటుల  ఆయనక   ఏమతరం  అరథం 
కలదు.  చపలమమక  ఏమ  తలయలదు, 

మర! 

తరవత  ఐదు నలల పటు మంతర నరంతరం 
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అద  ధయసల  గడపడ-"చప  ఎందుక 
నవవంద?"  అన.  దనక   కరణం 
కనుగనందుక   ఆయన  వళళన  చటూ  లదు; 

అడగన మనష  లడ- జ ఞనులన , మంతరగళళన- 

అందరన  అడగడ  మంతర.  అయన  వళుళ 
ఎవవరూ  చప  నవవలన    అంతరరథనన 
వవరంచలకపయరు. 

మంతరగరక గుండ పగల నటలయంద. తండ 
,  నదర   కరువయయయ.  తనక   ఇక   చవ 
తపపదన  తలుచకన,  ఆయన  నరశగ 
వనుతరగ,  తన   ఇలుల   చరుకననడ.  తన 
ఇంట   వయ  వహరలను   చకకబరచుకననడ. 

రజగర  శసననక  తరుగు  ఉండదన, 

ఆయన  తన  మటపై  నుండ   వనకక  తగగ 
అవకశం  లదన-  ఆయనక  తలుసు. 

'రజగరక   కపం  వసుతంద-  తను 
మరణంచటమ  కదు; తన కటుంబం మతతం 
ఆయన కపగనక బలవతుంద.' 

మంతరగరు తన కడకక వషయం అంత 
చపపశరు.  రజగర  కపం   చలలరంత   వరక 
అతనన  దశలు   పటు  పమమననరు.  ఆపైన 

కణలు  లకకపటుుకంటూ   ఇంటల 
కరుచననరు. 

మంతర  కడక  కరరవడ  ,  బగ  తలవై  న 
వడనూన.  అతను  బయలుదర, 

నడచుకంటూ   తన  కళుళ,  అదృషుం  తనన 
ఎటువైప   తసుకవళత   అటువైప  పసగడ. 

కనన  రజలు  అల  నడచన  తరవత,  అతనక 
ఇంకక  బటసర  కనబడడడ.  అతనక  రతైు. 

యతరలు  ముగంచుకన  తన  ఊరక 
తరగపతుననడతను. 

మంతర కడకక ఆ రతైు తరు నచచంద. రైతు 
ఒపపకనన  మదట,మంతరకడక  అతనత 
కలస  నడవటం  మదలటుడ.  ఎండ 
మండపతుననద.  నడక  కషుంగ  ఉననద. 

ఇదురూ బగ అలసపయ ఉననరు. 

"మనం  ఒకళలనకళలం  ఎతుతకన  పగలగత 
చల  బగుంటుందనపసతంద  నక. 

ఏమంటవ?"  అననడ  మంతరకడక 
అతనత, ఉతసహంగ. 

"మనషన  చూసత  బగుననడ.  కన   పపం, 

పచచవడ లగుననడ" అనుకననడ రతైు. 
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కంతసపటక   వళలక  వరమడన  దటుకన 
పవలస  వచచంద.  కతక  సదధంగ  ఉంద, 

పలం. బంగరు రంగుల మరుసుతనన కంకలు 
చలలగ వచ గలక    అటు ఇటూ  ఊగుతుననై. 

"ఈ  పంట  అంత  తనదన,కద?" 

అడగడ మంతరకడక. 

రతైుక  ఏం  చపపల  అరథం  కక,  "ఏమ 
నక తలదు" అనశడ. 

కంచసపటక   బటసరులదురూ  ఒక  పదు 
ఊళలక  వచచరు.  జబుల పటుుకన చనన  కతతన 
ఒకదనన  రతైుక  ఇచచడ  మంతర  కడక  : 
"తసుక,  మతరమ!  దంత  రండ  గురరలను 
తసుకర.  కన  దయచస   దనన  కడ  వనకక 
తసుకర- ఇద చల వలువైనద" అననడ. 

 రతైుక  కంచం  కపమూ,  కంచం  నవవ 
ఒకసర వచచయ. అతను కతతన పకకక పటుస, 

"వడ  తకకవడైన  అయ  వండల,  లకపత 
తలవగ ననున  పచచడన  చసూతనైన  ఉండల!" 

అన  గణుకననడ.  మంతర  కడక  ఆ 
మటలు  వనకడ  వననటుల  నటంచ, 

చలసప  ఇక  ఏమ    మటలడకండ 

ఊరుకననడ. 

ఆ  పైన  వళలదురూ  ఒక  పదు  పటుణం 
చరుకననరు.  ఆ  పటుణం  దటక  కదు 
దూరంలన  రైతు  ఉండ  గరమం  వసుతంద. 

పటుణం  మదటలన  వళలకక  పదు  గుడ 
ఎదురంైద.  దనకక  వశలమైన  అరుగు, 

ఆవరణ  ఉననై.   అయత  అకకడనన  వళుల 
ఎవవరూ  వళలను  పలకరంచలదు;  కనసం  ఆ 
చవడల  చటుు  నడన  కరుచన   సదదర 
పమమన కడ అనలదు. 

"ఎంత  పదు  సమశనం  !"  అననడ 
మంతరకడక,  ఆశచరయపతుననటుల. 

"వడ ఉదుశయం ఏంట? ఇంత పదు జనభత, 

ఇంత  గపపగ  ఉనన  పటుణనన  వడ  సమశనం 
అంటుననడ?" అనుకననడ రతైు. 

పటుణం  దటక,  అవతల  వైపన  వళలక 
సమశననన దటపతుననరు.  అకకడ కందరు 
మనుషులు  ఒక  సమధ  ముందు  నలబడ 
పరరథనలు  చసుతననరు.  వళలల  కందరు 
మరణంచన  తమ  పదులన  గురుతచసుకంటూ 
దరన  వచచ-పయ  వళలందరక   రటులు  పంచ 
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పడతుననరు.  వళుళ  ఈ  బటసరులదురన 
పలచ,  తనగలగననన   రటులు  ఉచతంగ 
ఇచచరు. 

"ఎంత  అదుుతమైన  పటుణం  కద, 

ఇద!"అననడ మంతరకడక, మురసపతూ. 

"వడ నజంగ  పచచవడ- సందహం లదు" 

అనుకననడ  రైతు."ఇకపైన   ఏం  చసతడ 
చూడల.   నలను  నళలంటడమ-నళలను 
నలంటడ;  బహశ:  చకటన  వలుగన, 

వలుగున చకటన  అంటడమ!" 

అపపడ  వళలక  చననవగును  దటలస 
వచచంద.  వగు  వగంగ  పరవహసుతననద.  దన 
లతు కడ  కంచం ఎకకవగన ఉననద. రైతు 

చపపలు  వదల,  పంచను  పైక  ఎతత  పటుుకన 
దనన  దటడ.  కన   మంతరకడక  తను 
వసుకనన చపపలు, పైజమ అలగ ఉంచుకన 
వగును దటుకననడ. 

"అబు!నజంగ  ఇంత  పచచడన  ఎకకడ 
చూడలదు!"అనుకననడ రైతు తనల తను. 

అయన  రతైుక  ఈ  కరరవడ 
నచచడ.అతనన  చూసత  మంచ  కటుంబకడ 
లగను,  మరయదసుతడ  లగను 
ఉననడ.ఇలంట వడ  పచచ మటలు వన  తన 
భరయ  ,  కతురు  బగన  సంతష  పడచుచ! 

అందుకన,అతను మంతర కడకత  "ఎలగూ 
ఇంత  దూరం  వచచవ-  అలగ  పనల  పనగ 
మ  ఇంటక   వచచ  పరదూ?  కనన  రజలు 
వశరంత  తసుకననటులంటుంద!"  అననడ 
మరయదకదు. 

మంతర  కడక  అతనక  ధనయవదలు  చపప, 
"కన,  మరమ  అనుకకపత,  ఓ  సంగత 
అడగుతను,  చపపండ-  మ  ఇంట  దూలమైత 
గటుగ ఉంద గద?" అన అడగడ. 

రైతు తన నటక ఏద తసత అద మటలడడ. 

45



అంతల  వళళ  ఊరు  వచచంద.   మంతర 
కడకను  ఒక తపల ఉండమన,  తనకకడ 
ముందుగ   ఇలుల  చరుకననడ రైతు.  ఇంటల 
వళళత అతను  "ననూ, ఒక కరరవడ  చల 
దూరం  నుండ  కలస  నడసూత  వచచం.  నను 
అతనన  మన  ఇంటల   కదు  రజలు 
ఉండపమమననను.  కన   వడ   ఎంత 
వరరవడంట-  వడ  చసద,  అనద   ఒకకట 
అరథం కలదు నక. 'మ ఇంటక ర నయన' 

అంట,  'మనంట  దూలం  గటుదన?'  అన 
అడగడ వడ! హ హహ  హహ  ! గపప పచచడ!" 

అననడ. 

రతైు  కతురు  చల  తలవైన  పలల;  బగ 
చురుకైనద  కడను.  ఆమ  రతైుత 
అననద-"అతనవర,ఏమట   తలదుగన, 

నువవననటుల  అతను  వరరవడైత కదు. 'తను మ 
ఇంటక  వసత,  ఆ  ఖరుచను  భరంచ  శకత 
మకననద?' అన అడగడ అతను: 'మ ఇంట 
వసం  గటుదన?'  అంట  అరథం  అద!" 

అననదపలల. 
 "ఓహ! అద!" అననడ రతైు- "ఇపపడ 

అరథమైంద.  అతన  పచచ  మటలు  కననంటక 
బహశ:  నువవ  అరథం  చపపగలవమ  చూడ. 

మమదురం నడచవసుతంట  "మనం ఒకళలనకళలం 
ఎతుతకన నడసత ఎంత బగుటుంద?!" అననడ 
వడ!  అల  పరయణం  చల 
బగుంటుందట." 

"అవను,  నజం!  మరు  కథలు 
చపపకంటూ  నడవలన  అతన  ఉదుశం!  అల 
నడసత పరయణం తలక అవతుంద కద, అన" 

"ఓహ,నజమ.  మం  ఒక    వర  మడ  లంచ 
వసుతంట   "ఈ  పంటంత  తననద,ఇంక 
ఉననదన?" అన అడగడ వడ!" 

"అయన  మక  అరథం  కలద,ననన!? 'ఆ 
పలప  యజమన  పరసథత  ఏంట?'అన 
అడగడతను.  యజమన  అపపలల  ఉంట, 

పంటంత  అపపలవళలక  పతుంద.  నండగ 
కనబడతునన,  నజనక  అద  తనసన   పంట 
కరంద  లకక.  అల  కకండ  అతనక  ఎలంట 
అపప లకపతన కద, పంట నలచ  ఇలుల చరద, 

రతైు దనన తనద?" 

"అవనవను,  బగన  ఉంద.  మం  ఒక 
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ఊరలక  పతుండగ,  వడ  నక  ఒక  చనన 
కతతన  ఇచచ,  దంత  రండ  గురరలన 
తమమననడ-  గురరలత  బటూ  కతతన 
వనకకతవలట!" 

"రడడ  వంబడ  నడచ  నడచ  అలసన  వరక 
కటులు  ఎంత  సయం  చసతయంట,  అవ 
గురరలక ఏ మతరం తసపవ. అతను ఆ కతతన 
నకచచ, రండ గటు కటులు ఊతనక, కటుుకన 
రమమననడ. కతతన  పగటుదున చపపడ." 

"అలగ"  అననడ  రైతు.  "మం 
నగరంలంచ  వసుతంట  మక  తలసన  వళుళ 
ఒకకరూ  కనబడలదు. చవరక సమశనం దగగరక 
చరుకనంతవరక,  ఆకలతఉనన     మక 
ఒకక  రటు  ముకక   పటునవళుళ  లరు.  అకకడ 
ఎవర   కందరు   మమమలన   పలచ  మర  రటులు 
పటురు!  అపపడ  మన  వడ   నగరనన 
సమశనం  అన,  సమశననన  నగరం  అన 
అననడ." 

"చూడండ ననన,  అతథులన  ఆదరంచటం 
తలన  వళుల  చనపయన  వళలకంట  నచం. 

అలంట  వళలత  నండన  సథలనన  సమశనం 

అనటం  తపపకదు.  మర,  చనపయన  వళుల 
ఉండలసన  సమశనంల  మమమలన  ఆదరంచ, 

రటుముకకలచచ  దయగల  మనుషులు 
ఎదురయయరు  మక.  అలంటవళుల  ఉండ 
సథలం  ఏ  నగరనక  తసపతుంద,  చపప?" 

అననద రతైు కతురు. 

"అవనవను,నజమ"అననడ 
రతైు,నర ఘంతపతూ."కన,మర  ఇందక,మన 
వగును  దటటపడ.  అతను  కనసం  బూటుల 
కడ వపపలదు!" 

"నక  అతన  తలవ  తటలు  చల  నచచనై" 

అననద  రతైు  కతురు-"మమూలు  జనలు 
అందరూ  'అంత  వగంగ   పరవహంచ  వగులక 
చపపలు  లకండ  దగుతరందుక',  అన  నన 
ఎపపడ  ఆశచరయపతుంటను.   ఏ  ములల 
గుచుచకననదంట,  తరవత  అనన   కషుల  గద!" 

ఈ  మనష  ఎవర  చల  తలవ  గలవడ 
లగుననడ. నక అతనన కలస మటలడలన 
బగ కరకగ  ఉననద." అననదపలల. 

"సర, అయత. నను వళళ అతనన పలుచుక 
వసతను"  అననడ  రైతు.  "అతనక  చపపండ- 
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మన  ఇంట  వసలనన   గటుగన   ఉననయన. 

అపపడ  అతను మన ఇంటక వసతడ- ఆగండ 
ఒకసర-  నను  ముందుగ  అతన  కసం   కనన 
కనుకలచచ, ఒక  మనషన పంపసతను. దంత 
మనం  అతథులన  ఆదరంచ   సమరథత 
ఉననవళళమనన  అతనక  అరథమతుంద." 

అననద  రతైు కతురు. 

ఆపైన  ఆపలల  ఇంటల  పనచసుతనన 
మనషనకడన  పలచ,  అతనక  ఒక  పయసప 
గనన,  పననండ  రటులు,  ఒక  పల  జగుగ  ఇచచ 
పంపసూత,  ఇల  చపపమననద:  "మతరమ! 

పననమ  చందురడ  బగుననడ.  పననండ 
నలలు కలసత ఒక సంవతసరం అవతుంద. మర, 

సముదరం నళళత పంగ పరులతుననద" అన. 

పనవడ మంతరకడక కసం ఆ కనుకలు 
తసుకపతుంట, దరల వడక తన కడక- 

ఆరళళవడ-  ఎదురయయడ.  బుటుల 
ఏముననయ  చూస,  పలలవడ  వటకసం 
మరం  చయటం   మదలు  పటుడ. 

తలవలన   ఆ  పనవడ  పలలవడక  చల 
పయసమూ,  ఒక  రటు,  కనన   పలు   ఇచచ, 

మగలన  వటన  తసుకళళ  మంతరకడకక 
ఇచచడ,  యజమన  కతురు   ఏం 
చపపమననద అద చబుతూ. 

"మ   యజమనురలక   న  ధనయవదలు, 

శుభకంకలూ  అందజయయ.  ఆమక  చపప- 
'చందురడ   పడయమ  కళన   ఉననడన,  నక 
సంవతసరంల  పదకండ  నలల 
కనబడతుననయన,  సముదరం   ఏమతరం 
నండలదన' చపప!" అననడ మంతరకడక  , 
పన వడత. 

పన  వడక  ఈ  సంకతల  భష 
ఏమతరంఅరథంకలదు.  అయన  వడ  దనన 
జగరతతగ గురుత పటుుకన,  ఏ పదనక  ఆ పదం- 

ఉననదుననటుు-  అపపజపపడ   రతైు 
కతురుక.   ఆమ  వంటన  వడ  దంగపనన 
గురుత ప టు నలదసత, వసతవం బయటపడడద. 

అంతలనమంతరకడక,  రతైు   కలస 
ఇంటక  వచచరు.  రైతు   కతురు  అతనక 
రజచతంగ  అతథ  సతకరలు  చసంద. 

రతైుక  అతన   పటుు  పరవతతరలవ   తలక 
పయన  ,  బడడ  అల  చయటనక  ఏద  ఒక 
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కరణం ఉండ ఉండలన ఊరుకననడ. 

ఆతరవత మటల కరమంల మంతర కడక 
వళలక  తన  గురంచ  అంతచపపడ-  చప 
నవవటమూ,  తన  తండర  కరణం  కసం 
వతకటమూ,  కలతతం  అవతుననదన 
శరఛఛద  శకక  సదధపడటమూ,  ముందుగ 
తనన  రజయం  వడచ   పమమనటమూ-  అనన 
చపపడ  వళలక.  చపప,  తనన  ఇపపడ   ఏం 
చయమంటర సలహ అడగడ వళళను. 

రతైు  కతురు  నవవ,  "సమసయ  మతతనక 
మూలం  చప  నవవలన  గద,  ఉననద? 

అంత:పరంల-  అందరూ  ఆడవళళ 
ఉండలసన  చట-  ఒక  మగవడ  కడఎవర 

దకకనఉండల.  ఆ   వషయం  చపక  తలస 
ఉంటుంద.  అంత:పరంలన ఉనన మగవడన 
పటుుకలన  రణగరు  చపలల  కడ  ఆడ  చప 
కవలంటుననరన  వన,  అద  నవవ  ఉంటుంద. 

రజగరక  ఈసంగత  తలసఅవకశం 
లదు"అననద. 

 "ఓహ,అదుుతం  !  సరగగ  చపపవ! 

ననువనకక   వళత  మ  నననగర  పరణలన 
కపడకవచుచ-  ఇంక  చల  సమయం 
ఉననద"  అన  మంతరకడక   సంతషంగ 
అరచడ.  మరుసట  రజన 
తలలవరుతుండగన  అతడ  రతైు  కతురుత 
సహ  గురరం  మద   వనకక  బయక  దరపయ, 

చప  ఎందుక  నవవంద   చపపసడ  తండరక. 

చవ  భయంత  చకక  శలయమైన  మంతరగరక 
దంత  పరణం  లచ  వచచనటలయంద.  ఆయన 
వళళ,  రజ  గరముందు  నలబడ  ధరైయంగ 
ఈసంగత చపపసడ. 

"రణగర  అంత:పరంల  మగవడ!? 

అసంభవం!"అననరు రజగరు. 

"కన అద వసతవం,  మహరజ!  ఈసంగత 
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రణవరక  కడ  తలస  ఉండదు.  అంత:పర 
సతలల దకకనన  మగవడన  పటుుకటం కసం 
ననక పరక  పడతను.  ఒక పడవట గుంతను 
తరవవంచండ.  అంత:పరంలన  సతలందరన దన 
ఇవతల  నుండ  అవతలక  దూకమనండ. 

మగవడవర  ఇటు  తలసపతుంద"  అననడ 
మంతర. 

రజగరు  సరనన   ఒక  పడవట  గుంత 
తవవంచ,  అంత:పరంలన  వళళందరన 
దనపైనుంచ  దూకమననడ.  ఎవవరూ 

దూకలకపయరు-  ఒకకరు  తపప!  చూడగ, 

ఆవయకత  నజంగన మగవడ! 

ఆవధంగ  రణ  గరక   తృపత  కలగంద. 

రజగరు  సంతషపడడరు.  ముసలమంతరక 
పరణలు  నలవటమకక,  చకకన  బహమత 
లభంచంద. 

అనతకలంలన  మంతర  కడక   రైతు 
కతురన  పళళ చసుకననడ.  తలవతటలు, 

సూక  బుదధ  గల  ఆ  జంటసంతషం  ఆపైన 
రజయమంతట వసతరంచంద!
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జక
గుంప బలం!

నలుగు చమలు అడవల పతుననయ. వట దరక  ఒక ఏనుగు అడడం వచచంద. 

మదట చమ: మనం ఈ ఏనుగును చంపదుంర! 

రండవ చమ: వదుుల. మనం దన కలు వరగగటు పంపదుం. 

మూడవ చమ: కదు కదు- దనన ఎతత, మన దరక అడడం లకండ దూరంగ వసరసత 
సర. 

నలుగవ చమ: లదు- మనం దనన ఏమ చయకండ వదలదుం- పపం అద ఒంటరద, 

మనమమ నలుగురం ఉననం! 

(సకరణ:  సుధర, బంగుళూరు. )
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పలల దవడ
మూలం: పరతప అగరవల 
తలుగు అనుసరణ: నరయణ 

జనరున  క  బగ  అత  తలవ.   చనన  తనం 
నుండ  అతన  అలలరక  హదుు  ఉండద  కదు. 

అయత  అతన  అలలర  వలల  ఎవరక  పదుగ  నషుం 
జరగలదు.   సవతహగ  మంచవడ 
కవటంత,  అతన  సనహతులు  అతనన  చల 
పరమంచవళుళ.   పదువళుళ  ఒకకసర 
కపపడవళుల.   టచరుల  చలవరక  అతనన 

భరంచ ఊరుకనవళుళ. 
'జనరున  పదువడయయక,  కలజ 

చదువలు  ముగంచుకన,  లకన  పండల 
చసుకననడ;  చకకన  అపరుుమంటు  ఒకట 
కనుకకననడ-  కన   ఆ  అలలర  మదడ 
మతరం  అటలన  ఉంద.   వళలక  ఇంక  పలలలు 
పటులదు.  ఇంటల  వళళత  పటు  ఒక  పలల 
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మతరం ఉండద. 

ఒకసర  జనరున  క  చల  జవరం  వచచంద. 

ఆసపతరల  డకురుల  పదవ  వరచరు.   అదం 
జవరమ  తలలదు  ఎవవరక.   ఇక  పరణం 
పతుందనగ జనరున క దవడ గురతచచడ- 

"దవడ,  దవడ!  ననున  ఇంకంతకలం 
బరతకనవవ.  న  రగం తగగంచవంట, న య 
ఆసతన  మతతనన  అమమ,  ఆ  డబుును  ఏదైన 
మంచ  పనకసం   ఇచచసతను"  అన 
మకకకననడ. 

దవడ  జనరున  మర  వననడ,  లకపత 
డకురలచచన  మందుల  పనచశయ,  అతన 
ఆరగయం  మతరం  మలలగ  కదురుకననద. 

భరయభరతలదురూ  సంతషంగ  ఊపర 
పలుచకననరు.  

బగై ఇంటక వచచన జనరున ను తన మకక 
పడంచసగంద.   "అయయ!  తపప  చశన! 

ఈఇలులన అమమసతనన మకకకననన! ఇంత 
పదు  ఇలులన   చతులర  ఎల  అమమద?!  ఆ 
డబుునంత  వరవళళక  ఎల  ఇచచసద?"  అన 
బధ  మదలైంద.   అలగన,  మకకను 

మరచపయ పరశంతంగ ఉండనూ లడ! ఇద 
ఎడతరపలన  ఆలచన  అతనన  రతంబవళూళ 
వంటడంద.  

అపపడ  అతన  అలలర  మదడ  మళళ  ఓసర 
మలుకననద-  అతనక  ఒక  గపప  ఐడయ 
ఇచచంద!  జనరున  వంటన  దనన  అమలు 
చశడ.   ఇంటన  ఫలన  తదన  వలం 
వసుతననటుల బరుడ పటుశడ. 

అనుకనన  రజన,  ఆయంటన 
కనలనుకననవళలంత  వచచరు.   జనరున 
వలనన  మదలు  పడతూ  చనన 
ఉపనయసమకట  ఇచచడ-  "మతురలర! 

సవగతం!  రండ!  ఒక  ఇంటన,  ఒక  పలలన 
వలనక  పడతుననను.   ఇంట  ఖరదు 
ఒకకరూపయ  మతరమ.   పలల  ఖరదు 
మదటగ  లక  రూపయలు  మతరమ. 

కనవళుళ  రండంటన  కలప  కనల.   ఇక 
మదలు పటుండ- ఎవరైన అంతకంట ఎకకవ 
చలలంచవళుళ ఉంట ముందుక రండ." 

జనలక  ఆశచరయం  వసంద.  ఇంట  ఖరదు 
ఎందుక,  అంత  తకకవ?  పలల  ఖరదు 
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ఎందుక,  అంత  ఎకకవ,  అన.   అయన 
వళలలకందరు  ముందుక  వచచ  సరదగ 
వలం పడరు.  పలల లక పద వలక, ఇలుల ఒక 
రూపయక  అముమడయయయ.   ఇంటన 
కననవళుళ  మరునడ  జనరున  క  డబుు 
ఇచచశరు.   జనరున  తన  ఇంటన 
ఖళచయగన  వళుళ  ఆ  ఇంటలక 
చరుకననరు;  'పలల  తమకందుక'  అన  దనన 
తరమశరు! 

జనరున  ఒక  రూపయన  పటుుకన  గుడక 
వళళ,  దవడక  నమసకరం  పటు,  "దవడ! 

ఇంటన  అమమ,  వచచన  డబుంత  నక 
ఇసతనననను- ఇదగ, ఒక రూపయ వచచంద. 

ఇద  నద!"  అన  భకతగ  ఆ  ఒకక  రూపయన 
హండలవస  వచచడ.   గుళళ  దవడ 
సంతషంగ నవవనటుల అనపంచంద.  ఇపపడ 
అతన మనసు తలకంైద- మరకక తరనందుక 
హయగ ఉంద. 

ఇక  ఆపైన  జనరున  తన  దగగర  మగలన  లక 
పదవల  రూపయలు  పటు  మరక  ఇలుల 
కనుకకననడ.   లక  ఇంటన  చకకగ  సరు 

పటుంద.  ఇదురూ సంతషంగ  కరతత ఇంటల కరతత 
జవతం మదలు పటురు. 

ఆ  తరవత   ఒక  రజ  భయంకరమైన 
భూకంపంఒకట  వచచంద.   అదృషుంకదు  ఆ 
రజ  లక  ఇంటల  లదు.   అనకమంద 
ఇళలతపటు  జనరున  కరతత  ఇలూల  కలంద. 

జనరున  ఆ  గృహ  శకలలల 
కరుకపయడ. బగ గయలయయయ; 

పైన  బరువ  పడటం  వలల,  అతను 
కదలలకపయడ.  రండ  రజలపటు 
అతను  అల  ఆ  శకలలల  పడ  ఉనన, 
కపడందుక ఎవవరూ ఆవైపక రలదు! 

చవరక  అతను  నరసంచ  పయ, 

పరణలమద  ఆశ  వదులుకనన  సమయంల 
ఒక  వచతరం  జరగంద-  "మయవ!"  అన  అరుప 
వనబడందతనక!  పలల!! అద వచచ, అరుసూత, 
జనరున  చతులన  నకటం  మదలు  పటుంద. 

చవరక  అద  మగలన  వళలక  జనరున  ఆచూక 
చూపంచంద!   అందరూ  కలస  అతనన 
బయటక లగరు. 
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"దవడ! 'నద'  అనుకనన   ఇలుల  వచచ  న 
మద   పడత,  'నద  కదు'  అన  వదలసన  పలల 
వచచ  ననున  కపడంద.   న  సృషుల   హచుచ 
తగుగలు  ఏవ  లవ.  'నద-పరయద'  అంటూ 

వటన  కలపంచుకనద  మ  య  మనస" 

అనుకననడ  జనరున,  పలలన  నమురుతూ, 

కళలనండ నళళత.
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జకలు

టచరు: పలలలూ! ఈరజ ఉదయం మనక ఒకక పట బడ ఉంటుంద. 

పలలలు: (సంతషంగ) వవ! ఓహ! భల! 

టచరు: (చలలగ) మధయహనం తరవత ఇంక పట బడ ఉంటుంద. 

పలలలు: !!! 

రండవరవరు? 

టచరు గరు: రమూ!మన మదట పరధన ఎవరు? 

రము: తలయదు టచర! 

టచరు గరు: పనల- మర ఆయన తరవత ఎవరు పరధన అయయర చపప, కనసం. 

రము: రండవ ఆయన టచర! 
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నంగ సగ మబుులలర! ప ట

రచన, సవరకలపన: శర వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ.    

గనం: అఖల, 9 వ తరగత, వదయరథ సృజన కటర, వజయవడ .    

నంగ సగ మబుులలర   
నల పవవల దుబుులలర   
గల తల పతరమ?   

కరగ కరగ కరవరమ?  (2)   

       "నంగ సగ మబుులలర" 

చరు జలులలు మరు కరసత   
పర వపపన నమళుల మమై    
చననర పపలమూ    
చందులస ఆడకంటం (2) "నంగ సగ" 

జడవనలు మరు కరసత   
దరులనన ఏరులైత    
కగతల పడవలు కటు    
ఊహలల ఊళల చూసతం  (2)   "నంగ సగ" 

ఫళ ఫళమన పనుగలులు వచ  
గలవనల మరు కరసత    
హడలపయ గడగడమంటూ    
అమమ ఒడన హతుతకపతం (2)

      “నంగ సగ మబుులలర”
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చరు చరు నవవలు ప ట

గనం: గతక బృందం, ఏడవ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల. 

చరు చరునవవల చలకలలర 
బంగరు పలుకల మలకలలర 
మనసులు కలస మలగండ 
మనుగడ కదల మదలండ. “చరు చరు  ”

గంధ తత ఏమయయడ? 

మహతుమడై వలుగందడ - ఎందుకన? 

కటున వరక కటులదుల 
తటున వరన తటులదుల 
సమత మమత మనదననడ 
సవతంతరయం సధంచడ 
గంధ తత జహర! 

మహతమక మ జహర!   “చరు చరు”

చచ నహ ర ఏమయయడ? 

ఏమయయడ? 

శంతదూతగ నలచడ - ఎందుకన? 

శంత పథమమ కంత మరగమన 
పరపంచమంత చటడ 
చచ నహ ర జహర! 

ఎరర గులబ జహర! 

శంత దూతక జహర!   “చరు చరు”

భరతమత ఏమంటంద?- ఏమంటంద? 

కరమశకణత నడవంటంద 
నడవంటంద 
మర జతక పనదులు 
నతక నజనక రరజలు 
మంచన మల పంచండ 
మనమంత ఒకటన చటండ 
భరతమత జందబద! 

చలలన తలలక జందబద! 

అననపరుక జందబద!   “చరు చరు”
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ఎంత మంచద ప ట

గనం: వజడం సూకల పలలలు, గుడపల,  చతూతరు జలల. 

ఎంత మంచద మటచర 
మకసుతందక గుడ ఫయచర 
లఫంగ కలస, లఫంగ లైవస ్ 
"ఎంతమంచద" 

ఆటక రమమన అంటుంద 
ఆటలలన ఆటలలగ పఠలనన చబుతుంద 
"ఎంత మంచద" 

పటలు పడమంటుంద 
డనుస  చయమంటుంద 
మంచ మంచ కథలను చపప 
మమమంత నవవసుతంద 
"ఎంత మంచద" 

తలయనవనన చబుతుంద 
బంగరు పపలు అంటుంద 
"ఎంతమంచద"
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కతతపలల పతరకలన ఈ పటలు  అననటన ఇంటరనటల వనచుచ!

సందరశంచండ: http://kottapalli.in/08/2010/welcome



వనువధులల ఎగర జండ ప ట

రచన,సవర కలపన: శర వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ. 

గనం: సరగమ, కరతన, అఖల, 9 వ తరగత, వదయరథ సృజన కటర , వజయవడ. 

వనువధులల ఎగర జండ- 

వశవనక  కనునల  నండ - వదజలలను  కంతులు  పండ! 

ఒక తరటపై నడచ పరజలు- 

ఒక నతకై  నలచ పరభులు- 

ఒక  దృషుత  మలచన  మతములు- 

ఒక   సృషుగ  చూచడ  జతులు  (...2) 

న దశప ఆదశలు లకనక  సందశలు(2) 

"వనువధులల ఎగర జండ" 

పరదశప పడను బపగ- 

ధరైయముగ గుండలు  నలప (..2) 

శంతముగ  సమరము  జరప- 

సవతంతరయం  తచచర  శూరులు(2) 

ఆ  వరుల  ఆరన  జయత- 

న  దశప చదర న ఖయత!!(2) 

"వనువధులల ఎగర జండ" 
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బమమక కథ రయండ! 
నరవహణ: లలత, telugu4kids.com

ఇకకడనన బమమను చూడండ-

కంచం జగరతతగ-

తలుగులఏమైన రస ఉంద?

రకస బలులలుననయ?

నడలు?

భయం కనబడంద, మక?

మక  ఇదవరల  ఎపపడ  భయం  వసందమ 
గద,  దనన  చూస?  ఈ  బమమను  చూసూత  దనన 

గురంచ ఓ పజల రస పంపంచండ.  అకుబరు నల 
కతతపలలల   మరు  రసనదనన  పరచురసతమమ, 

మర?!

మ చరునమ:

కతతపలల బృందం,

2-312, నయమదుల రడడ,
చననకతతపలల- 515101,

అనంతపరం జలల, ఆం.పర.
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కతతపలల బృందం
సర ధయ ం: సుబురజ

పర ధన  సం పదకలు: నరయణ

సం పదక వర గ ం: మహనయయ, జయచందర,  
మురళ.

సం క త క బృం దం: ఆనంద, లక, లల.

చతర లు: అడవరముడ, శవ, సయ, సవరణశర.
ర ూపకలప న: సుచరత, రజ కమర
ఆ ర థ క వయ వహరలు: అలవలమమ

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుు'  పరట  మనఆరడర లద 
డ.డ లద చకక రూపంల కటువచుచను. డ.డ., 

చకకలక బయంక  చరజలు (25రూ) కలపలన 
మనవ. 

చం దలక ై  చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుు, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

బ య ం క దవ ర చం ద కట ు డన క  వవరలు:

KOTTAPALLI TRUST,
A/c No:18809 (Savings Type),
CANARA BANK, Chennekottapalli,
Anantapur District, A.P.
IFSC code: CNRB0000138.

డబుు కటున వవరలను ఇ మయలు/ ఫను/ 

ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు.  

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

ఫను: 08559 240222.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకు బడ, వజడం సూకల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలచన infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకకన ఆపరటంగ ససుం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, 

Baraha లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను చకకబరచ Software 

Audacity నరమతలక కృతజఞతలు.

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుచ.  

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 

http://www.creativecommons.org  వర 
non-commercial, share alike license.

http://www.creativecommons.org/


మంచ పసతకం:

అ ల ల బ ల ల  క థ ల ు  

బగ ఎండగ ఉందట.         

ఎండల ఒక తరు రడడ ఉందట.         

దన పరకకన ఉందక చరువ.         

చరువ నండ నళుు.  
ఎండ వడక ఆ నళుు పగలు కరకకతుననైట. 

అపపడ రడడ మద నుంచ ఒక లర వళతందట. 

దన నండ ట పడ ఉంద.       

పయ పయ అద దరల, చరువల 
పడపయంద.         

చరువంత డకషన అయపయందట.      

మళు ఒక పల వయను వచచందట.      

'అయయ, ట పడ లర!' అనుకంటూ, తనూ దరల, చరువల పడపయందట. 

చరువల డకషన క మంచ రంగు వచచందట.         

ఆ తరవత వచచందక చకకర లర... ఏమంైద మక అరథం అయంద గద?    

అల  చకకన ట చరువ తయరైందట.      

ముగుగరు లర డరైవరూల ఆ చరువ గటుున కరచన వడ వడ ట తరగుతుననరట.       

మనమూ పదమ?     

ఈ కథ, ఇంక  పలతటన ఇంటలక తచుచకన కథ, తుంటర కపప కథ, కక పలల కథ- ఇలంట అదుుతమైన 
కథలు, వటక  పరణం పసన చకకన  బమమలు  మకసం ఎదురు చూసుతనన-ై బమమడ జగదశవర రవ గరు 
రసన "అలలబలల కథలు" పసతకంల. ఇంక బడకళున బుజజ పలలలక, వళును ఇషుపడ పదదవళుు  చూపసూత 
చపపలసన కథలు ఇవ! ఆలసయం ఎందుక, పదండ! వతుకకందం  ఈ పసతకనన- ఎకకడంద, ఏమ!    


